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LAIKINI M.L. KLUBO PAŽY
MĖJIMAI. Melbourne Liet. Namai 
bus Australijos Liet. Dienų Centras: 
juose vyks visų dalyvių reagistraci- 
ja, dalis parengimų, suvažiavimai, 
vaišės ir kt. Dalį Liet. Namų užima 
licenzijuotas Melb. Liet. Klubas. 
Klubo patalpose, pagal vietos įsta
tymus, gali lankytis tik klubo nariai 
ar jų rekomenduoti svečiai. Kad ne
būtų atvykusioms svečiams sunku
mų, Kubo Taryba užsiregistravu
siems ir ne jaunesniems kaip 18 m. 
išduos laikinus Melb. Liet. Klubo 
pažymėjimus.

PAVIENIAI A.L.D. DALYVIAI.
Turime gabių ir talentingų asmenų, 
kurie būtų mielai laukiami kaip pa
rengimų dalyviai, nors jie ir nepri
klauso jokiai atvykstančiai grupei. 
Šiuos asmenis - dailininkus, tauto
dailininkus, instrumentalistus ir 
kitus A.L\Ų. Komitetas maloniai 
kviečia dalyvauti A.L.D parengi
muose .'^sire^sti-foiajij, pas Y to 
pirmininkų ar parengimų vadovus.

BILIETAI Į LIET. DIENŲ PA
RENGIMUS. Liet. Dienų K-to iždi
ninkas p. J. Antanaitis spalio pra
džioje pradės platinti bilietus: sek
madieniais prieš pamaldas, mažojoje 
bibliotekos salėje ir po pamaldų 
Liet. Namuose. Bilietų kainos: 4 do
leriai, pensininkams ir moksleiviams 
- 2 dol. Bilietai Naujų Metų sutiki
mui - 15 dol. asmeniui., Bilietai bus 
kitur siunčiami tik pilnai apmokėti. 
Užsakymus siųsti: J. Antanaitis, 93 
Madeleine Rd., Clayton, Vic. 3168.

PAPILDOMAS ADRESŲ 
SĄRAŠAS:

V. Kružienė, 43 Darvale St., Don- 
vale 3111 (teatras).

A. Karazijienė, 187 Lancefield 
Rd., Tullamarine Vic. 3043 (Liet. 
Dienų atidarymas ir M.K. Čiurlionio 
koncertas).

B. Prašmutaitė, 7 MacGregor St., 
East Malvern 3045 (A.L. Jaunimo 
suvažiavimas).

Kun. P. Dauknys, 18 Henry St., 
Kensington, 3031 (kunigų suvažia
vimas ir informacinis leidinys).

- A. Karazija, 187 Lancefield Rd., 
Tullamarine 3043 (A.L. studentų 
suvažiavimas).

K. Mieldažys, 4 Como St., Mari- 
byrnong 3465 (inžinierių ir archi
tektų suvažiavimas).

A. Šalkūnas, 4 Fenton Ave., Kew 
3131 (rts^ovėnų suvažiavimas).

Ii. StSlkdVienė; 3 Oak St., Haw
thorn 3122

J. Žalkauskienė, 18 Nandina St., 
Forest Hill 3131 (Maitinimo K-tas).

Ig. Alekna 
K-to narys spaudai ir informacijai

LDETyWDU
radio programos

SYDNEY stotis 2EA
Antradieniais 1.30-2 vai. p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai. p.p.

800kHz bangoje

MELBOURNE stotis3ZZ
Antradieniais 9.30-10 vai. vak.
Trečiadieniais 9.3o-iovai. ryto

1220 kHz bangoje

CANBERRA a.n.u. stotis 2XX
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. vak.

1010 kHz bangoje
Adelaidėje girdisi Melbourne, stotis 3ZZ

Australijos Liet. Dienoms Rengti Komitetas Melbourne. Pirmoje eilė
je: H. Statkuvienė, kun. P. Vaseris, D. Levickienė, K.J. Lynikas - k-to 
pirm., D. Bertašiūtė, kun. P. Dauknys, A. Šimkus - Kr. V-bos pirm. 
Antroje eilėje: V. Šalkūnas, B. Prašmutaitė, A. Karazija, B. Bitienė, L. 
Baltrūnas, J. Žalkauskienė, P. Kviecinskas, B. Adomavičienė, J. Juška. 
Trečioje eilėje: Ig. Alekna, K. Mieldažys, R; Ragauskas, A. Pocius ir A. 
Ramanauskas.

I V Y K I A I
Amerikos valstybės sekretorius 

Dr. Kissinger pastaruoju metu dėjo 
pastangų išspręsti baltųjų ir juo
dųjų priešiškumus Afrikoje. Dėme
sio centre Pietų Afrika ir Rodezija, 
kur baltųjų mažuma valdo čiabuvius 
juoduosius, kuriems nesuteikiama 
pilnų piliečių teisių. Prieš Rodeziją 
grupuojasi ir kaimyniniai kraštai, o 
Pietų Afrikoje vyksta kruvini juo
dųjų susidūrimai su valdžios orga
nais. Dr. Kissingerio pastangomis 
susitarta, kad po dvejų metų Rode- 
zija palaipsniui perduos krašto 
kontrolę vietiniams, tačiau Afrikos 
valstybių santarvė šitam susitari
mui pasipriešino ir reikalauja, kad 
krašte Rodezijos valdžia būtų per
duota vietiniams tuoj pat, nelau
kiant dvejų metų. Virš Rodezijos 
niaukiasi juodi debesys ir gali greitu 
laiku įvykti didelių permainų. Kraš
te įvesta karo stovis. Panaši įtampa 
ir Pietų Afrikoje.

*♦*

; Indijoje valdžios tarnautojams 
uždrausta turėti daugiau kaip tris 
vaikus. Pastaruoju metu Indijoje 
vyksta kieta kova už gyventojų 
prieauglio apribojimą.

***
Po ilgos sausros Anglijoje prasi

dėjo liūtys, ir kai kuriose vietose 
sukėlė nuostolingų potvynių.

Pereitą savaitę į Persiją įskrido 
dar vienas sovietų lakūnas lengvuo
ju lėktuvu pareiškęs, kad jis norįs 
gauti azylio teisę Amerikoje. Prieš 
porą savaičių į Japoniją buvo nu
skridęs kitas sovietų lakūnas ypa
tingai slaptu kovos lėktuvu, kuris 
amerikiečių ir japonų išmontuotas ir 
tiriamas. Lakūnas slaptai nugaben
tas į Ameriką. Minėtas karinio lėk
tuvo lakūnas V.I. Belenko savo žygį 
planavęs prieš dvejus metus.

**♦

Jugoslavija atmetė rusų reikala
vimą įrengti savo karines bazes Ad
rijos jūroje.

♦**

Soveitų šachmatininkas didmeis- 
teris Korčnoj pasitraukė į vakarus. 
Dėl to jam atimtas didmeisterio ti
tulas.

♦♦♦

Sovietai pasipiktinę Amerikos 
prez. Fordo pareiškimu, kad nepa
kankamas apsiginklavimas pavojin- 

■ gas taikai.
♦♦♦

Rašytojas A. Solženicinas galuti
nai įsikūrė Amerikoje. Anksčiau 
buvo pradėjęs kurtis Šveicarijoje, 
bet pamatė, kad Šveicarijoje gy
venti nėra saugu.

Neseniai Varšuvoje įvyko rusofilų 
kongresas, kur dalyvavo apie 2000 
atstovų. Pagal patiektus davinius 
rusų kalba yra antroji, labiausiai 
paplitusi pasaulyje.

VOKIETIJA PASKOLINO MILIJARDUS

„Bild am Sonntag“ (22. 8. 76) rašo, kad 
V. Vokietija iki šiol jau yra paskolinusi 
Rytų Bloko valstybėms 23 milijardus mar
kių. Dauguma tų paskolų atiduota be pro
centų prekių pavidale. Vien tik procentai 
nuo 23 milijardų (8%) sudarytų 1.84 mi
lijardų metams, arba 153 milijonus per 
mėnesį, arba 5.1 milijono per dieną, arba 
210.000 markių per valandą... Vienos va
landos procentai sudaro sumą, kurią per 
metus 70 pramonės darbininkų sumoka 
valdžiai mokesčių pavidale. Kiekvienas 
Vokietijos gyventojas jau yra . atidavęs 
Maskvai ir jos draugams po 380 markių, 
kurių jis niekada nematys ir už kuriuos 
niekas nepasakė ačiū.
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Po spaudos
baliaus

Vienas iš didžiausių individualių 
lietuvių parengimų Sydnejuje, o gal 
net ir visoje Australijoje - Mūsų 
Pastogės spaudos balius jau praei
tyje. Šį kartą jis gana ryškiai išsisky
rė nuo anksčiau buvusių jau tuo, kad 
šiame baliuje buvo stengtasi dau
giau sudaryti tinkamą atmosferą ir 
daugiau patenkinti baliaus dalyvius 
- svečius, o ne vien tik iš jų pasipel
nyti. Tokiu būdu šis balius Mūsų 
Pastogei didelio pelno neatnešė, už 
tat patsai balius galima sakyti buvo 
pirmos klasės.

Be abejo, ir šį kartą nebuvo apsi
lenkta su tiesioginiu spaudos baliaus 
tikslu - sudaryti kiek pelno Mūsų 
Pastogei paremti. Tačiau tenkintasi 
pačiu minimumu: nebuvo aukšta įė
jimo kaina, o visa aplinka ir baliaus 
atmosfera buvo pirmos klasės. Buvo 
daug atsiliepimų, kad į tokį paren
gimą reikėjo imti mažiausiai 15 do
lerių, kai tuo tarpu rengėjai ėmė vos 
pusę tiek. Nežiūrint to, tautiečiai 
atsilygino kitu būdu: labai gausiai 
parėmė loteriją, kuri tarp kita ko 
buvo bene viena turtingiausių fan
tais loterijų. Suprantama, čia pirmoj 
eilėj priklauso padėka fantų aukoto
jams, ypač mūsų menininkams, au
kojusiems tokias vertingas dovanas.

Iš kitos pusės yra ir šešėlių. Ren
gėjus ypač apsunkina atskirų žmo
nių nesiskaitymas su savo įsiparei
gojimais. Sakysim, vietų užsaky
mas. Nors •buvo1 skelbiama ir prašo
ma bilietus įsigyti iš anksto, tačiau 
dalis tautiečių nejaučia pareigos už
sakytas vietas išpirkti ir atėjus lai
kui ne tik kad nepasirodo, bet netgi 
nepraneša, kad jie pakeitę nuomonę 
ir nedalyvausią. Tokiu būdu rengė
jams susidaro nuostolių, nes reikia 
užsakyti vakarienę užsirašusių da
lyvauti skaičiui ir už tai apmokėti, 
nežiūrint kad jie ir nedalyvauja. 
Mūsų žmonės vieną kartą turi iš
mokti jau seniai kultūringame pa
saulyje priimtos tvarkos, kad kvie
čiams ar užsisakęs turi iki nurodyto 
laiko pranešti ar dalyvausiąs, o ba
liaus atveju savo vietą ir išsipirkti, 
kad nesusidarytų nuostolių. Taip 
atsitiko ir šiuo atveju: apie 50 užsa

Melbourno Slidininkų Klubas 
’’Neringa”

A.A. 
PETRUI PILKAI 

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai, sūnums Arūnui, 
Neriui ir Daniui.

Vieninteliam sūnui

Sydnejaus Liet. Sporto Klubas 
Kovas

BRONIUI KAUFELDUI
mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Janiną.

Sydney Skyriaus ramovėnai

A.A.
PETRUI MIKALAUSKUI 

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučiame tėvus P. Mikalauskus ir visus 
artimuosius.

kymų buvo daugiau, negu pribuvo 
žmonių: už juos reikėjo sumokėti, 
nors jie ir nedalyvavo. Tai yra gera 
pamoka ateityje ruošiant panašius 
parengimus. Nesinori saviškių įtarti, 
ir taip priimi užsakymą pasitikint, 
kad užsisakiusieji pribus ir savo 
vietas išsipirks vietoje. Gaila, prak
tika yra visai kitokia ir greičiausia 
ateity rengėjams teks keisti taktiką.

Negalima sakyti, kad visi nedaly
vavusieji buvo tokie. Atsirado vie
nas kitas, kurie jau praėjus baliui 
apmokėjo už pilnus bilietus, nes su
prato, kad ir nesant baliuje jiems 
vietos buvo rezervuotos.

Šitoks nepagirtinas paprotys ne 
tik neša nuostolių, bet lygiai apsun
kina ir salėje vietų skirstytojus: ant 
popieriaus plane suskirstai vietas 
prie stalų, o prasidėjus parengimui 
matosi, kad dalis stalų šviečia pus
tuščiai. Ir čia rengėjai ateity turės 
imtis kitokių metodų: sodinti prie 
atitinkamų stalų tik tuos svečius, 
kurie iš anksto turi išsipirkę vietas, 
o atėjusius ir prie durų perkančius 
bilietus žmones traktuoti kaip vietų 
neužsisakiusius ir sodinti tik į pri
puolamas vietas. Gal tokiu būdu 
mūsų žmonės bus priversti išmokti 
ir prisiderinti prie tvarkos.

Nežiūrint to, vis tiek šis spaudos 
balius praėjo ypatingai pakilioje 
nuotaikoje ir iškilmingoje atmosfe
roje. Čia tenka gili ir nuoširdi padė
ka visiems mieliems spaudos baliaus 
svečiams, kurie ir buvo viso šio ba
liaus pasididžiavimas. Atskiriems 
baliaus rengimo talkininkams Ad
ministracija tars atskirą padėkos 
ŽO<įį- - 7J

(v.k.)
Mūsų Pastogės Spaudos balius

Apytikriai suvedus apyskaitas 
praėjęs Mūsų Pastogės spaudos ba
lius davė apie 1500 dol. pelno. Į čia 
įsiskaito ir baliaus proga skirtos au
kos tų, kurie baliuje nedalyvavo. 
Neskaitant smulkių techninių 
trūkumų, iš palankių daugelio atsi
liepimų balius laikytinas vienu iš 
pačių iškilmingiausių per pastaruo
sius kelerius metus.

Malonu pabrėžti labai korektišką 
baliaus svečių laikyseną, kas buvo 
pastebėta ir pačių salės šeimininkų. 
Iškilmių apranga, jauki nuotaika su
darė laį>ai patrauklią baliaus atmos
ferą, ir visi baliaus svečiai tikisi ko 
nors panašaus ar dar geriau ir atei
nančiais metais.

' 'V’*
A.A.

PRANUI KATAUSKUI
Canberroje mirus, mielą Feliciją Katauskienę, sūnus Romą ir Danių su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Teresė, Jūratė, Rimantas ir
Jurgis Reisgiai

A.A.
PRANUI KATAUSKUI 

mirus, jo žmoną ir sūnus su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

M. Labutienė ir
Bieri šeima

A.A.
PRANUI KATAUSKUI

mirus, jo žmoną Feliciją, sūnus Romą ir Danių bei visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Andr.uškų šeima

MIRUSIEJI

A.A.
PRANUI KATAUSKUI

mirus, skausme palikusius - žmoną, sūnus ir visus artimuosius giliai 
užjaučia

M. ir K. Kemežiai

Aa. Pranas Katauskas

Canberros liet, bendruomenę 
pastaruoju metu vėl palietė skaudus 
smūgis. Rugsėjo 23 d. palaidojom 
vieną pirmųjų Canberros lietuvių 
b-nės gyventoją a.a. Praną Kataus- 
ką.

Velionis Pranas, kilimo žemaitis, 
mirė sulaukęs 72 m. Atvykęs į Aus
traliją apsigyveno su šeima Can
berroje.

A.a. Pranas buvo visų gerbiamas

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1976 m. rugsėjo 
18 d. staiga mirė mano vyras

VLADAS MOTIEKAITIS
Liverpool ligoninėje, Sydnejuje

Giliai liūdinti
žinona Magdė

A.a. Bronius Kaufeldas.

Rugsėjo 18 d. mirė Bronius Kau
feldas, sulaukęs vos 61 m. amžiaus. 
Už velionį gedulingas pamaldas at
laikė ir pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus. Pamaldų metu ramovėnai ir 
šauliai nešė garbės sargybą ir gie
dojo ’’Dainos” choras, nes velionis 
buvo ramovėnas, šaulys, choristas. Į 
amžiną poilsio" vietą lydėjo gausus 

A.a. Bronius Kaufeldas

ir mėgiamas dėl jo gero būdo bei 
tiesaus ir teisingo žodžio 
kiekvienam, tad beveik visa vietos 
lietuvių bendruomenė ir palydėjo jį į 
krematoriumą.-Valionis Pranas pa
liko liūdinčią žmoną Feliciją ir du 
sūnus inžinierius su šeimomis.

Brangus Pranai, neišsipildė tavo 
svajonės atsigulti mieloje Žemaiti
jos žemėje, bet gal audros nuneš 
Tavo dulkelę į mūsų mielą tėviškę.

A.Š.

būrys artimų ir pažįstamų. Kapuose 
atsisveikinimo žodį tarė Lietuvių 
Klubo vardu P. Nagys, ramovėnų ir 
šaulių vardu S. Pačėsa ir ’’Dainos” 
choro vardu A. Kramilius ir ”New 
Digest” vardu J.P. Kedys.

Velionis Br. Kaufeldas gimęs 1915 
m. kovo 17 d. Alytaus mieste. Pa
šauktas į kariuomenę tarnavo ulonų 
pulke, vėliau policijoje. 1944 metais 
išbėgo į Vokietiją, o 1948 m. atvyko į 
Australiją. Darbo prievolę atliko 
Wollongonge prie akmenų skaldy
mo. Vėliau persikėlė į Goulburną ir 
dirbo ligoninėje, kaip sanitaras. Ten 
bedirbdamas susipažino su lenkaite 
Janina Zacewska ir 1952 m. vedė. 
1958 m. atvyko į Sydney ir dirbo ge
ležinkelių valdyboje kaip policinin
kas. Kada laimė nusišypsojo (jo 
žmona loterijoje išlošė nemažą sumą 
pinigų), tai metė darbą, nusipirko 
namus Yągoonoje. Paskutinių trejus 
metus velionis buvo Lietuvių Klubo 
Valdybos narys. Paliko tik žmoną 
Janiną Kaufeldienę, kuriai reiškia
me užuojautą.

*♦*

Rugsėjo 28 d. leukemija sirgęs 
mirė jaunas daug žadantis lietuvis 
Petras Mikalauskas. Palaidotas 
rugsėjo 30 d.
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Sydney Lietuvių' Klube
Į SYDNEJAUS LIET. KLUBO 
1975/76 METŲ APYSKAITAS 

PAŽVELGUS

Visi Liet. Klubo nariai gavome 
1975/76 m. metinės veiklos apyskai
tą. Nežiūrint infliacijos, nedarbo ir 
kitokių ekonominių sunkumų, iš 
apyskaitos matome, kad Klubas fi
nansinius metus baigė su padoriu 
pelnu - $ 26.865. Žinant, kad šiais 
metais eilė Sydnejaus net didelių 
klubų metus baigė su nuostoliu, šis 
faktas mus turėtų džiuginti.

Aišku, toks palankus rezultatas 
buvo pasiektas Klubo valdybos di
delėmis pastangomis ir rūpesčiu.

KLUBO TURTAS
Iš Klubo apyskaitos matosi, kad 

’’Accumulated Funds”, arba turtas - 
ištekliai pereitais metais padidėjo 
$ 19.175 ir pasiekė $ 147.584 sumą, 
gi 1974 m. padidėjimas buvo $ 
23.410. Toks apie 20% nukritimas 
aiškintinas tuo, kad pasunkėjo viso
je Australijoje ekonominės sąlygos. 
Klubo narių skaičius padidėjo iki 
837, gi 1974 m. buvo 782.

Palyginamoji klubo turto lentelė

Nejudomas turtas (žemė, pastatai). 
Padidėjimas - $ 13.685, tai mašinoms 
aikštelės sutvarkymas ir $ 5000 baigta 
mokėti architektui.

Judomas turtas: baldai ir įvairūs įren
gimai - įgyta už $ 5.419 ir susidėvėjimo 
s-ton nukainuota $ 10.325

Turimų pinigų ir prekių
Klubo turto vertė bendrai

Klubo skolos

1.7.76 1.7.75

$ 255.949 $ 242.264

$ 58.676 $ 63.582

$ 19.741 $ 18.386
$ 334.366 $ 324.232

$ 143.292 $ 129.648

$ 35.560
$ 7.930
$ 186.782

$ 58.621
$ 7.553
$ 195.822

$ 147.584 $ 128.410

a) Nariams plus procentai (padidėjo pa
lūkanos)
b) Bankui (sumažėjo: dalis sumokėta)
c) Trumpalaikės skolos
Klubo skolų iš viso

Atėmus iš viso klubo turto vertės sko
las klubo turto pozityvi vertė

Tenka pažymėti, kad klubo nejudomas 
turtas pinigais parodytas savikaina. Iš 
tiesų, šiandien nejudomo turto vertė pa
didėjusi. Spėju, kad padidėjo virš 50%, 
tad tektų skaityti, kad klubo turto vertė 

aRįė.$. 500,000. ... -

Visų pajamų apyskaita

Viso pajamų buvo 
Išlaidų buvo

$ 130.966 $ 136.405
$ 104.101 $ 103.500

Pajamos viršijo išlaidas $ 26.865 $ 32.905
Gėrimų baro apyskaita 

Gauta už prekes $ 106.698 $ 100.595
Atskaitoma prekių kaina $ 51.810 $ 47.180
Gross pajamų buvo $ 54.888 $ ‘53.415

Baro išlaidos
Mokesčiai $ 3.737 $ 3.231
Atlyginimai $ 28.553 $ 28.274
Indų nuostoliai $ 1.100 $ 1.229
Baro išlaidų viso $ 33.390 $ 32.734
Tariamo gryno pelno $ 21.498 $ 20.631

Tenka pastebėti, kad pelnas pa
rodytas nerealus - perdėtas. Išlaido
se neįtraukta eilė pozicijų, kurios 
kituose klubuose atskaitomos.

Būtent: a) Pay Roll Tax (bent 
pusę) - $ 1000; b) draudimas (bent 
pusę sumos) - $ 1600; c) elektra (apie 
pusę sumos) $ 3.500; d) depreciation 
(bent 30 % nuo $ 4.971) - apie 
$ 1.600; įrengimų taisymai (apie 
25%) - $ 600; valymo išlaidos (apie 
30%) - $ 2.600. Šią sumą ($ 10.900) 
tektų pridėti prie baro išlaidų, tuo
met pelnas būtų apie $ 10.000, dar 
geras 10% nuo parduotų gėrimų su
mos.
Pokerių mašinų pelnas

Gauta pajamų $ 140.150 (pernai - 
$ 135.420). Išlaidos: depreciacija - 
$ 5.354; taisymai ir užlaikymas - 
$ 3.810; mokesčiai - $ 26.530. Viso 
išlaidų $ 35.695 (pernai $ 33.650). 
Gryno pelno gauta $ 104.455 (pernai 
$ 101.770).

Valgykla
Apyskaitoje parodyta, kad už 

prekes gauta $ 11.611, išlaidų pada
ryta už $ 17.888. Nuostolis - $ 6.227. 
Tenka pažymėti, kad nuostolis pa
rodytas netikslus - jis buvo žymiai 
didesnis, nes į išlaidas nepriskaityta 
eilė pozicijų, būtent: subsidija pini
gais - $ 1.644, pay roll tax dalis apie 
$ 100, dalis draudimo išlaidų apie

$ 500, elektra ir dujos - $ 1.750, stal
tiesių plovimas apie $ 1000, baldų 
susidėvėjimo dalis apie $ 750, įren
gimų taisymas $ 250. Apytikriai viso 
apie $ 6.014. Neturint knygų patiek
ti skaičiai tik apytikslūs. Taigi, val
gyklos tikras nuostolis būtų ne $ 
6.227, o apie $ 12.000.

Deja, tenka padaryti priekaištų 
buhalteriams ir p. auditoriui, kad 
apyskaita gana neaiški. Ateity pa
geidautina, kad įvairių šakų klubo 
išlaidos būtų parodytos realios.

V. Šliogeris

DISKUSIJOS LIET. KLUBO 
KLAUSIMU

Liet.

Pigiausios kelionės į užjūrius
| VILNIŲ IR ATGAL $ 1168.00
Į ČIKAGĄ IR ATGAL (IŠ SYDNEY) $ 1102.00
Į LOS ANGELES IR ATGAL (IŠ SYDNEY) $ 884.00
ĮFRANKFURTĄ IR ATGAL $1001.00
Į LONDONĄ IR ATGAL $ 1004.00
APLINK PASAULĮ KĖKTUVU $ 1128.00 
KELIONĖS LAIVU Į PACIFIKO SALAS

pav. (iš Sydney) 11 dienų $ 344.00

* DĖMESIO! PRAŠOM UŽSAKYTI VIEŠBUTĮ VILNIUJE KUO 
ANKSČIAU ATEINANTIEMS METAMS.

* PATARIAM KAIP GAUTI LEIDIMĄ APLANKYTI GIMINES 
VILNIUJE.

* PATARIAME KAIP KELIAUTI KUO PATOGIAU, PIGIAU IR 
MALONIAU, KOKIUS KELIONĖS ČEKIUS NAUDOTI, ETC.

* PRAŠOM KREIPTIS ASMENIŠKAI ARBA LAIŠKU-

ALG. ŽILINSKAS
ODRA TRAVEL SERVICE PTY. LTD., 
311 LA TROBE ST. MELBOURNE.

Telefonas 67-9454 ( Vakare 934258)

SKAITYTOJAS PASISAKO

Gerb. Redaktoriau,
prieš kiek laiko šiame laikrašty 

buvo svarstoma, kodėl mažai žmo
nių lankosi Sydnejaus Liet. Klube. 
Tuo reikalu gerų minčių buvo iškė
lęs p. M. Zakaras. Čia aš noriu pa
aiškinti, kodėl mūsų žmonės nusisu
ka nuo savo klubo ir eina į kitus klu
bus.

Neseniai turėjau uždarą partiją 
Liet. Klube. Užsakiau viršutinę salę, 
susitariau su šeimininke dėl maisto 
po $ 4.50 už asmenį, bet ji sakėsi, 
kad dar kainos galutinai nežinanti ir 
pasakys vėliau. Ir tikrai porą dienų 
prieš sutartą datą ji pasakė, kad ji 
ėmusi nuo visų po $ 4.50, bet dabar 
viskas pabrangę, tad kaina būsianti 
$ 5.50. Tiek to. Sutikom su jos nauja 
kaina, nes kur suorganizuosi viską iš 
naujo per porą dienų. O be to ir klu
bą reikia remti: kaip nesinaudoti 
klubo patarnavimais ir patalpomis?

Klubas skelbiasi, kad jie duoda 
10% nuolaidos perkant didesniais 
kiekiais spiritinius gėrimus, bet man 
buvo paaiškinta, kad nuolaida tik 
tiems, kurie gėrimus išsineša, bet 
nenaudoja partijoms vietoje. Suti
kau ir čia - klubui gyventi reikia, bet 
kam klaidinti žmones? Be to, klubo 
vedėjas paprašė $ 20 už salės išva
lymą, ką ir sumokėjau. Pasirodo, 
virtuvė salės netvarko, o tik padeda 
valgius ir išeina. Jokio patarnavimo 
nėra, ko mes tuo metu ir nepageida- 
vom.

Pasižiūrėkim, kas dedasi aplinkui. 
Pvz., Mandarin klubas ėmė $ 5.50 už 
pietus, žmonių nebuvo, tad numušė 
kainą iki $ 4.50, bet ir tai mažai atsi
rado valgytojų. Tai dabar jie ima 
$ 3.50 ir žmonių pilna. O valgyti pa
sirink ką nori ir kiek nori už tą pačią

kainą. Matraville RSL klube pietūs 
$ 2 - valgyk kiek nori ir visi giria. 
Taip yra ir daugely vietų. Virėjai 
valgių kainų nediktuoja, kaip pas 
mus.

Man atrodo, kad sumažinus kai
nas partijoms ir žmonių daugiau at
sirastų klube ir pats klubas pasida
rytų žinomesnis. Juk čia Liet, klube 
šeimininkei nekainuoja nei salę va
lyti, nei elektra, nei patalpos. Tai 
kodėl kainos aukštesnės, nei geruo
se restoranuose? Sumažinus kainas 
viršutinė salė būtų užsakyta ne tik 
savaitgaliais, bet ir kitomis dieno
mis, o ir vienas kitas doleris dar 
įkristų į pokerio mašinas.

V. Aras

Benzino streikas N.S.W. valstijo
je įgyja aštresnes formas ir galįs už
trukti gana ilgai. Kalbama, kad bus 
sunkesnis ir skaudesnis, negu anais 
metais.

Amerika numato sustiprinti savo 
politinę ir karinę įtaką Indijos van
denyne, kurį užviešpatavo sovietai. 
Norima bent išlaikyti jėgų lygsvarą.

iniciatyvos kuo nors prisidėti. Pa
minėtina p. V. Šliogerio (senj.) pas
taba, kad nuo 25 m. amžiaus jauni
mas jau nelaikytinas jaunimu, o pil
nai subrendusiais, kurie turi ir pro
fesijas ir geras pozicijas. Pagal jį to
kio amžiaus jaunimas atkūrė nepri
klausomą Lietuvą. Dr. A. Mauragis 
priminė, kad mūsų dėmesys šiandie 
turėtų .būti priaugančiam mokykli
niam jaunimui, kuris tiesiog pri
klausomas nuo tėvų ir čia galėtų ir 
klubas daug prisidėti. R. Badauskas 
pareiškė, kad klubas yra pavedęs 
jaunimui atskirą pastatą, kur turėtų 
pats jaunimas įsirengti savo centrą.

RICARDO RAČELIS, pasitraukęs 
iš Argentinos karo laivyno, dirba to
limojo plaukiojimo kapitonu norve
gų “Gotas Larsen” laivininkystės 
bendrovėje. Jis raižo visus pasaulio 
vandenynus, bet jo nuolatinė gyve
namoji vieta yra Argentinos pajūrio 
miestas Necochea. čia gyvena jo 
žmona Elsa, dukrelės Marcela ir 
Andrea. Kapitonas R. Račelis taipgi 
dažnai aplanko Buenos Aires mieste 
savo tėvą Juozą, seserį Nelidą su 
šeima, dėdę Kastantą ir draugus.

”Ko mes tikimės iš Syd.
Klubo?” - tokia tema Syd. Liet. Fi
listerių Būrelis rugsėjo 26 d. prave
dė viešas diskusijas, kur kalbėtojais 
buvo p.p. A. Reisgys, Vyt. Šliogeris 
ir R. Bukevičius. Moderatorius - Dr. 
I. Venclovas. Pranešimuose iškelta 
klubo steigimo veikla ir viltys atei
ty. Po trejų metų veiklos matėsi ir ______ _____
klube trūkumų, kurie irgi buvo pas- Tuo reikalu bus plačiau pasisakyta 
tebėti. Diskusijose iš klausytojų pū- spaudoje.
sės girdėjosi daug nusiskundimų, Diskusijos praėjo labai gyvai, iš-sės girdėjosi daug nusiskundimų, 
kad jaunimas laikosi atokiai nuo kelta daug įvairių ir pozityvių min- 
klubo ir kad niekur neparodo čių.

PAKEITIMAI SYD. LIET. KLUBE

Sydnejaus Lietuvių Klube Golden 
Trio kapela iki šiol sekmadieniais 
grojo nuo 6 iki 10 vai. vak. Nuo se
kančio sekmadienio toji pati kapela 
gros nuo 6 iki 8 vai. vak. Greitu laiku 
klube numatoma ir kitų pakeitimų.

Klubo nariai turi įsidėmėti, kad 
balsavimo lapelius turi įteikti iki 
spalio 12 d. 4 vai. p.p. Tą pačią dieną 
8 vai. įvyksta visuotinis klubo narių 
susirinkimas.

- -jS
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It AUSTRALUOS
Pastaruoju metu A.L. Fondui au

kojo:
$ 150: L.K.V. S-gos Adelaidės 

skyrius.
$ 100: p. Ig. Taunys (Adei.).
$ 25: p. J. Vizbaras (Melb.).
$ 22: sudėtinė auka vietoj vainikų 

pagerbiant a.a. Feliksą Tamošaitį. 
Šią sumą sudėjo: p.p. J. Meiliūnas -

Skautų 
veikloje

SYDNEJAUS EGZILŲ SKAUTŲ 
VEIKLA

Sydnejaus egzilai skautai rugpjū
čio 22 d. surengė skautų ’’Quiz” var
žybas. Be bendrojo išsilavinimo 
klausimų buvo klausiama ir apie 
egzilų skautų kraštų istoriją, geog
rafiją bei skautus. Šiose varžybose 
lietuvius atstovavo ’’Aušros” tunto 
skautės Rita Barkutė, Teresė Dau- 
baraitė ir Audrutė Šliterytė.

Rugsėjo 11 d. įvyko egzilų skautų 
atletikos varžybos, kurios užtruko 
visą dieną. Programoje buvo įvairių 
nuotolių bėgimai, šuoliai į aukštį ir 
tolį, rutulio stūmimas, o jauniesiems 
- bėgimai maišuose, su šaukštu ir 
kiaušiniu ir t.t.

Mūsiškius atstovavo nedidelė 
skautų ir skaučių grupė, bet broliai 
ir sesės, pilni pasiryžimo ir energi
jos, dalyvavo beveik visose varžy
bose ir laimėjo nemažai medalių. Iš
kiliausi buvo Ričardas Šliteris, lai
mėjęs eilę medalių, jų tarpe kelis 
auksinius, Arūnas Stašionis ir Rita 
Barkutė laimėjusi 6 medalius, iš jų 
auksinį 1500 m. įvairaus amžiaus 
skaučių bėgime.

Egzilų skautų vykdomajame ko
mitete Sydnejaus lietuvius skautus 
šiuo metu atstovauja s.v.pl. Jonas 
Zubrickas.

- __ __
LIET. FONDE

10 dol., T. Bikulčienė 5 dol., I. Alek
na 5 dol., K. Prašmutas 2 dol.

Po $ 20: p.p. Č. Dubinskas (AdeLĮ, 
J. Meškauskas (Adei.).

Po $ 10: p.p. J. Adomavičius 
(Melb.), V. Žygas (Melb.).

$ 2: p. S. Liaksas (Adei.)
A.L. Fondo šimtininkai. Į A.L. 

Fondo šimtininkų sąrašą įrayti: 
Liet. Karių Veteranų S-gos ’’Ramo
vės” Adelaidės Skyrius ir p. Ig. 
Taunys.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naujuosius šimtininkus, nuoširdžiai 
dėkoja visiems Fondo rėmėjams už 
aukas. Taip pat dėkojame A.L. Fon
do įgaliotiniui Adelaidėje p. S. Dai
niui už talką lėšų rinkime su viltimi 
tikėdami, kad Fondas sulauks dau
giau jo rėmėjų.

A.L. Fondo Valdyba

jos šeima komunistų buvo persekio
jama, slapstėsi ir kentėjo. Atsikūrus 
Vokietijoje lietuviams skautams - 
tems, K. Žilinskienė vėl, iki išvyks
tant į J.A.V., ėjo Seserijos VS. pa
reigas.

J.A.V., dėl susidėjusių sąlygų, 
aktyviai skautiškoje veikloje nebe- 
dalyvavo, bet visą laiką ją, nors iš 
tolo, stebėjo.

Įvertindami jos įnašą Seserijos 
gyvenime, LSS aukštieji organai ją 
yra apdovanoję Geležinio Vilko or- 
denu.

inf.

PRANEŠIMAI IŠ KELIONĖS

VI Tautinės Stovyklos Rengimo 
Komiteto pirmininkas ps. H. Anta
naitis, negalėdamas pats asmeniškai 
atvykti į Rajono Vadi jos posėdį, at
siuntė įkalbėtą juostelę, kurioje 
smulkiai atpasakojama susitikimai,

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ TTO DRAUGIJA

•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 
indelius 9V?% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. i 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus J 
(shares) iki 10% dividendo.^ 3

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines S 
paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 9 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn. '

•įstaiga veikia: . f
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol b 

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3. p.p. Liet. Namai, 6 Eastry S 

St., Norwood. ■
Pašto adresas:,TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

turėti su skautų vadovybe Ameri
koje, Kanadoje, Anglijoje ir Vokie
tijoje. Visų buvo mielai sutiktas ir 
išklausytas, visi mielai pritarė VI 
Tautinės Stovyklos rengimui 

, Australijoje ir pažadėjo atsiųsti sa
vo atstovus. Reikia tikėtis iš Ameri
kos ir Kanados daug svečių. Galimas 
dalykas, kad iš Kanados atvyks apie 
20 žmonių skautų muzikantų viene
tas - ansamblis, kuris sėkmingai 
koncertavo ne tik Kanados ir Ame
rikos miestuose, bet buvo ir Euro
poje. Turėsime progos ir mes jį savo 
tarpe turėti ir išgirsti įvairių lietu
viškų meliodijų grojant ant birbynių 
ir skudučių. VI Tautinės Stovyklos 
visi ženklai bus spausdinami Aus
tralijoje, tuo būdu bus atžymėtas 
įvykis kaip istorinis, surištas su 
penktuoju kontinentu. Pasiruošimas 
šiai tautinei, stovyklai vyksta visu 
spartumu.

a.m.
U - r ~ ?

TAUTOS FONDO ŽINIOS.

Grįždamas iš a.a. kun. Antano 
Kazlausko laidotuvių Adelaidėje, 
kun. P. Butkus parvežė gan stambią 
auką Tautos Fondui - $ 391.30.

Pranešame, kad kas paaukoja 
Tautos Fondu nemažiau $ 25.00 per 
metus, turi teisę gauti tuos metus 
nemokamai Eltos Informacijų biule
tenį, jeigu to aukotojas pageidautų. 
Aukų rinkėjai, kurie išskyrus vasa
rio 16 d. progą, surenka nemažiau 
kaip $ 200.00 per metus, taip pat gali 
gauti Eltą tuos metus nemokamai, 
jeigu jie to pageidautų. Paskirų ko
lonijų įgaliotiniai prašomi į tai at
kreipti dėmesį ir suteikti reikalingą 
informaciją Tautos Fondo iždininkui 
A. Kramiliui, 83 Queen str., Canley 
Vale N.S.W. 2166, kuris atitinkamai 
informuos Centrinę Tautos Fondo 
Valdybą Amerikoje.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

B.B.
V.S. DR. K. ŽILINSKIENĖS 

SUKAKTIS

J.A.V. 80 metų amžiaus sukaktį 
atšventė buv. pirmoji Liet. Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininke (tuomet 
vadinta Seserijos Vade) v.s. dr. 
Ksavera Žilinskienė, gimusi 
1896.8.27, J.A.V. Seserijos VS ji iš
buvo nuo 1936.4.30 iki tragiško LSS 
galo tėvynėje - 1940.6.15. Ji ir visa

PADĖKA
&

Sydnejaus Apyl. V-ba nuoširdžiai 
dėkoja programos dalyviams ruo
šiant Tautos Šventės minėjimą rug
sėjo 4-5 dienomis.

Šeštadienį, šventės išvakarėse, 
linksmavakario dainoriams "TIE 
PATYS” už linksmas dainas, kurios 
nevieną nukėlė į anuos subatvaka- 
rius... Labai ačiū p. Arams, Biti
nams, Daudarams, Dudaitienei, Ki- 
veriams, Maksvyčiams ir V. Šlite- 
riui.

Sekmadienį, Tautos Šventės iš
kilmingoji minėjimo dalis, kuri buvo 
suruošta ir sukoordinuota Syd. Liet, 
jaunimo. Paskaitininkei p-lei E. Ki- 
verytei ir paskaitos įscenizuoto- 
jams: I. Andriukaitytei, L. Barkutei, 
V. Juškai, R. Maksvytytei, A. Sko- 
rulytei, A. Skorulytei, R. Stašioniui, 

K A. Stašionytei, E. Žižytei - Sucho- 
verskyj, A. Šliterytei, V. Šliogeriui, 
G. Viliūnaitei, V. Viliūnaitei, G. Zi- 
gaitytei ir J. Zubrickui. Už dekora
cijas R. Badauskui. Ačiū jaunimui.

Dėkojame kun. P. Butkui už invo- 
kacijas.

Ačiū Lietuvių Klubo vadovybei už 
įgalinimą linksmavakario.

Lietuviškas ačiū skaitlingai atsi- 
laniusiems į abu parengimus, tai 
priduoda mums visiems moralinės 
paramos ir padaro minėjimus reikš
mingus ir iškilmingus.

Syd. Liet. Apylinkės valdyba
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KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI Antanas Laukaitis

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ

ČIKAGA.

Bevažinėjant po didžiąją Ameriką 
ir belankant josios lietuviškas kolo
nijas, ne vieną kartą buvau paklaus
tas, kur man geriausiai Amerikoje 
patinka ir kur norėčiau geriausiai 
čia gyventi? Koks klausimas, be jo
kių abejonių atsakau, kad tai būtų 
Čikaga, ta užsienio lietuvių sostinė. 
Reikšmės nesudaro gana slegiantis 
ir daug drėgmės turįs vasaros oras, 
žiemos sniegas, jau man gal visai ir 
atprastas, didžioji juodžių banga, 
nuo kurios jaunieji ir mokslus baigę 
Čikagos lietuviai akademikai, bėga 
ir kuriasi tolimuose šio miesto prie
miesčiuose, palikdami šią lietuvišką 
tvirtovę ginti savo tėvams ir vyres
niojo amžiaus tautiečiams. Ar gerai, 
ar blogai, aš nežinau, tačiau kol. kas 
Marquette Parko lietuviai pasiryžę 
atremti visus priešpuolius ir savąją 
69-ją gatvę ir visus joje esamus lie
tuviškus barus išlaikyti dar švarius 
ir baltus. Nenuostabu, kad ir Ginta
ro Lietuvninkas, nors ir pakeitęs 
kojų gyslas širdies venomis, labai 
greitai išbėgo iš ligoninės ir šiuo 
metu, nors ir apslopintu balsu, vis 
sako, kad ’’vyručiai, mes nepasiduo- 
sim!”

Smagus yra lietuviškas gyveni
mas Čikagoje. Praėjus ir dar taip 
sėkmingai paskutinei šokių šventei, 
šiek tiek, nors ir nelabai daug, at
slūgo ir visūs buvęs šventės įkarštis. 
Visokiausių balsų ir nuomonių gir
dėjau apie šią puikią ir milžinišką 
lietuviško šokių meno šventę. Malo
nu, kad tikrai jokių blogų atsiliepi
mų ir kritikų nesigirdi, o man kaip 
australui, visi ir viską bando pasa
kyti. Gal pabaigoje trūko gražiojo

(Tęsinys)

’’Malūno”, gal veteranams po keletą 
kilogramų svorio nukrito, gal ne 
viena šokių vadovė ir daugiau 
raukšlelių nuo rūpesčių apturėjo, ar 
savo plaukuose kelioliką žilų plaukų 
įsigijo, tačiau jau šiandien, vetera
nai svorį papildė alučiu, raukšlės ta
po magiškais kremais išlygintos, žili 
plaukai apdažyti, o šventė yra ir bus 
įrašyta į mūsų kultūrinį istorijos la
pą didelėmis aukso raidėmis.

Nežinau, gal ir nevertėtų man ir 
dar buvusiam svečiui to rašyti, ta
čiau, ne pats visai vienas, bet gana 
daug vietinių ir svečių iš kitur bu
vau tiesiog prašomas iškelti ir pa
kritikuoti buvusį šokių šventės ban
ketą. Turėjome ir mes Australijoje 
didelių balių, banketų, Lietuvių 
Dienų metu net siekusių virš 2000 
žmonių, tačiau su pasididžiavimu 
galiu pasigirti, kad mes, Australijos 
lietuviai, galėtume pamokinti čika- 
giečius, kaip reikia pravesti pana
šius didelius balius. Neminėsiu val
gio, neminėsiu gana didelės kainos, 
neminėsiu gana gal nemandagių pa
davėjų ir kt. Tas viskas gal ir buvo 
neišvengiama. Tačiau jeigu žmogus, 
išėjęs iš karštos salės koridoriuje, 
kur traukia 10 balų Čikagos ežero 
šaltas skersvėjis, turi laukti virš 
pusės valandos, kad gautum nusi
pirkti labai mažo pasirinkimo gėri
mų ir dar pripiltų į plastikinius puo
dukus, tai jau pasiteisinimo nėra. Ir 
tai, negalėdamas panešti daugiau 
kai tris puodukus iš karto, grįžęs 
žmogus ir vėl pusvalandį stok į eilu
tę (o aš maniau, kad jos tik Sov. Są
jungoje) ir skersvėjyje lauk, kol 
tapsi laimingu ir galėsi atsiimti savo 
duoklę. Tiek to tie gėrimai, galima ir 
be jų apseiti, tačiau žmogus į balių ir 

banketą ateini pasilinksminti, pasi
džiaugti. O gi čia štai ir vėl, prasidė
jo kalbų kalbelės, pasižymėjimų 
įteikimas, loterijų traukimai ir kita. 
Nežinau kiek, bet geras laiko tarpas 
praėjo, kol visos kalbos buvo baig
tos. Pyko mano draugai čikagiečiai, 
pyko daugumas svečių, pykau ir aš 
pats, kad baliaus metu yra daromi 
tokie dalykai. Ir vėl galėtume mes 
pamokyti čikagiečius. Gal taip sau 
galėtumėte atsiųsti savo atstovus į 

šių metų mūsų Lietuvių Dienas 
Melbourne. Ten tikrai ir nemažai 
žmonių bus. Ir manau, kad kaip ir 
anksčiau savųjų balių ir bankietų 
metu, mes turime savus gražius ba
rus, kur žmogus ir bonką gali nusi
pirkti, ir iš stiklinės išgerti ir, nusi
vedęs į kokteilių barą, gali savo šo
kėją pavaišinti, su draugo žmona 
meiliau pakalbėti. Gi balių metu jau 
mes išmokome tik baliavoti, o ne 
kalbas sakyti. Jeigu ir pasitaiko 
viens kitas žodis, tai - trumpas ir 
nenuobodus. Visiems pagerbimams 
ir kalboms turi būti atskira vieta, 
kai baliai ir banketai pas mus yra 
džiaugsmo, gero laiko ir nervų nusi
raminimo vieta. Pagalvokit čikagiš- 
kiai, gal kartais ir jūs mūsų pavyz
džiu galėtumėte pasekti. Manau, 
kad tikrai būtų daug įdomiau.

Čikaga visgi lieka Čikaga. Labai 
mažai man teko praeitą kartą pama
tyti pati miestą. Vis to laiko nėra. 
Tačiau šį kartą mano prieteliai bro
liai Kazlauskai gana plačiai aprodė 
Čikagos miestą. Apžiūrėjome aukš
čiausią miesto dangoraižį, jame 
esantį observatorijos bokštą, plau
kėme Čikagos upe ir vėliau iš laivo 
stebėjome Čikagos ežero pakrančių
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Kuklūs pastebėjimai
’’Šokių vakaro metu ir valgykloje 

kiekvienu metu vyrai privalo dėvėti 
kaklaraištį.” - Iš Lietuvių Klubo 
(Bankstowne) skelbimų spaudoje.

Neseniai Australijoje lankęsis 
tarptautinis mądų arbitras Hardy 
Amies pranašauja tai ’’kabančiai pa
baisai - kaklaraiščiui” liūdną likimą: 
esą, jei dabar besireiškiantis kakla
raiščių dėvėjimo mažėjimas eis to
liau, tai apie 1990 metus Australijo
je nebus parduotas nei vienas vie
nintelis kaklaraištis. ’’Nesileiskite 
neišmanėliui kelneriui išmesti jus į 
gatvę, jei jūs, būdamas gražiai apsi
rengęs, esate be kaklaraiščio. Tik po 
170 metų trukusio laikotarpio da
bartiniai kaklaraiščio kulto garbin
tojai įsitikins, kad kadarojanti de
koracija nėra kas kita, kaip praei
nantis nukrypimas siuvėjų istorijo
je. Gal tada jie atriš tą iškilmingą 
mažą medžiagos gabalėlį ir įmes į is
torijos skudurų krepšį”.

Šie minėto madų arbitro pranaša
vimai nėra vien tušti žodžiai. Visur 
didžiuosiuose Australijos miestuose 
(o ir visame pasaulyje), metai į me-f 
tus didėja atviromis apikaklėmis 
rūbų dėvėjimas. Net kai kuriose įs
taigose, restoranuose, kur dar nese
niai be kaklaraiščio nebuvo aptar
naujama, dabar jau nieks nesirauko 
ir pastabų nedavinėja. Daugelis 
laisvų profesijų žmonių, biznierių, 
politikų, visuomenininkų, nekalbant 
jau apie jaunimą, viešai, televizijoj 
matomi be šios ’’pabaisos”. Ypač va
sarą šiltame Australijos klimate’ 
kaklaraiščio orumas negali konku
ruoti su patogumu be jo. Visi paste
bėjome, kad kartais subuvimuose, 
posėdžiuose ir pan. vyrai ilgai ne
laukę nusivelka švarkus ir atsilei
džia kaklaraiščius. Ir patogiau ir 
orumui nepakenkia. ‘

Kova prieš privalomą kaklaraiščių 
dėvėjimą vyksta jau senai. Kasmet 
kaklaraiščių parduodama dešimti
mis mažiau ir mažiau.- Karikatūris
tai, jumoristai nepagarbiai mėgsta 
kaklaraiščius pašiepti, o kai kas jų 

' nemėgsta net labai užsirūstina. Ir 
pasakojama, ir paveikslėliuose vaiz
duojama, kai kelneris priėjęs prie 
svečio pakelia jo barzdą ir tikrina, ar 
jis tinkamai apsirengęs, t.y. ar jis su 
kaklaraiščiu. Kai kurie svečiai, žino
dami įsišaknijusį kaklaraiščių ger
bimą, užsuka jį į pečių pusę arba 
gražiai ištiesę laiko ant stalo, kad 
kelneriui sutaupytų laiką. Pasako
jama, kad vienas džentelmenas, la
bai laikąsis mados tik su maudymosi 
kostiumu vaikščiojęs paplūdimyje, 
bet dėvėjęs kaklaraištį. Prieš kele
rius metus viena australe, grįždama 
lėktuvu iš užsienio į Adelaidę, susi
pažino su vienu dainininku ar artis
tu, vykstančiu į Adelaidės Meno 
festivalį. Adelaidėj abu užėjo į res
toraną pietų. Jiems sėdint prie stalo 
atėjęs kelneris pastebėjo, kad esą 
tas džentelmenas negalįs būti ap
tarnaujamas, nes netinkamai apsi
rengęs. Svečias pradėjo žvalgytis į 
savo rūbus. Kelneris tada paaiškino 
- jis nedėvįs kaklaraiščio. Svečias 
nepaprastai nustebęs ir net parau
dęs iš pykčio sušuko: Ar jums sku
duras vertingesnis už žmogų?! Kai 
kelneris nenusileido, svečias išvėręs 
iš bato raikštelį, užsukęs sau ant 
kaklo paklausė: Ar dabar jau gerai? 
Kitas atvejąs: rodos, Melbourne, 
kažkokios tarptautinės konferenci
jos metu, kelneriui atsisakius aptar
nauti vieną svečią - profesorių, šis 
ramiai atsistojo ir skersai gatvę pe
rėjo į netoli esantį milkbarą.

Kaklaraiščio kilmė nėra visai aiški 
ir istorikai suka dėl to galvas. Vieni 
sako, kad jis kilęs iš keliaujančių

’ A.A.
PRANUI KATAUSKUI

mirus, jo žmoną Feliciją, sūnus Romą ir Danių bei jų šeimas ir 
artimuosius giliai užjaučia

Bronė, Raimondas ir Marija
Baltramijūnai

A. A.
PRANUI KATAUSKUI

mirus, jo žmoną Feliciją, sūnus Romą ir Danių bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Canberros Apyl. Valdyba

A.A.
PRANUI KATAUSKUI

mirus, žmoną Feliciją, sūnus inžinierius Romą ir Danių su šeimomis giliai 
užjaučia ir kartu liūdi-

P.L.I.A. S-gos Canberros Skyrius

A.A.
PRANUI KATAUSKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai Felicijai, sūnums Romui ir Daniui 
ir visiems artimiesiems.

Canberros Lietuvių - Australų Klubas

pirklių gadynės. Vasaros metu ke
liautojai užsikišdavę už ąpikaklės 
nedidelį skudurėlį ir juo, reikalui 
esant, 'nusišluostydavo nuo veido 
prakaitą, dulkes, na, ir nosį aptar
naudavo. Kiti randa kitokią pradžią. 
Šiaip ar taip, pastaraisiais metais 
kaklaraiščio kultas gerokai sumažė
jo, nbrs jo gerbėjų dar yra nemažai 

ir gana kietai užsispyrusių. Kai P. 
Australijos premjeras pasirodė par
lamente be kaklaraiščio, Queens- 
lando premjeras iškilmingai pareiš
kė: Queenslande to niekad nebus!..

Būtų įdomu, jei kas pravestų bal
savimą - kaip kaklaraiščio garbė pas 
mus laikosi.

J. SI.

ATVIROMIS...
gražiąsias vietoves. Praėjome pro 
visas linksmąsias Čikagos vietoves, 
kurios dienos metu dar buvo mie
guistos ir, daugumoje, uždarytos. 
Centras, daug naujų statomų didelių 
namų, didelis judėjimas ir miesto 
centre ištisi juodųjų .kvartalai, daro 
ir pačią Čikagą dideliu Amerikos 
didmiesčiu ir rodančią tą patį Ame
rikos gyvenimo pulsą: ’’Bėk, bėk ir 
dar greičiau bėk”, nesvarbu, kad la
bai greitai nubėgsi į Kazimierines, 
ar Tautines kapines. Ir kas paskui?

Čikagoje bebūnant, per dvi savai
tes sutikau tiek savo pažįstamų ir 
draugų, kaip niekur kitur. Vienas iš 
įdomiausių mario subuvimų, buvo 
žurnalistų suvažiavimas - susirinki
mas. Pirmą kartą nuo 1953-jų metų, 
kada aš,savo gero prieteliaus, buv. 
"Lietuvos Aido” bendradarbio ir 
vėliau Australijos ’’Mūsų Pastogės” 
redaktoriaus, jau mirusio žurnalisto 
Jurgio Kalakonio buvau rekomen
duotas ir vėliau priimtas į Lietuvių 
Žurnalistų S-gą. Per daugelį metų 
man teko įvairioje spaudoje matyti 
daugybę mūsų žymiųjų žurnalistų 
pavardžių, tačiau šį kartą turėjau 
progos asmeniškai su daugeliu jų 
susipažinti, artimiau išsikalbėti ir 
pabičiuliauti. Malonu buvo išgirsti 
visų narių nutarimą išleisti ’’Lietu
vių žurnalistų Metraštį”, kurį, ma
nau redaktorius V. Kasniūnas, su 
savo bendradarbiais ir tokiu ’’Fi
nansiniu Genijum”, kaip J. Jonušai- 
tis, tikrai sugebės puikiai išleisti. 
Sėkmės jiems.

Pamatyti, sutikt ir pasisvečiuot 
visų savo prietelių namuose Čikago
je tikrai neįmanoma. Gyvenant čia 
reikia arba būt vedusiam, arba 
viengungiškos dienos čia gali .būt la
bai greitai palaidotos. Įsivaizduok 
saurbarai atsidari anksčiau net už 

bažnyčias, valgyklos tave skaniau

sias valgiais pradeda maitinti irgi 
nuo ankstyvo ryto, krautuvės, 

kirpyklos, daktarai, parapi
jose ligoninė ir t.t. ir, svarbiausiai, 
viskas lietuviška, kad net man savo 
australiškai angliško liežuvio nerei
kia laužyti ir įrodinėti amerikonams, 
kad čia yra ne ’’skačas”, bet ”sko- 
čas”, ne ’’Šatas”, bet ’’šotas”, ne 
’’Lithuanian - Americans”, bet 
’’American -Lithuanians” ir pan. 
Žmogus net stebiesi, kai ši Čikagos 
lietuviškoji ’’Laisvės Alėja”, visuo
met yra pilna žmonių, visur tegirdi 
tik sav^ kalbą ir, svarbiausiai, kaip 
ir Lietuvoj, viena lietuvaitė gražes
nė už kitą.

Sekmadienį ir tuoj po šokių šven
tės, čia pat esančiame ’’Lietuviško
sios Plazos” parke stebėjau ir lietu
viškąjį futbolą, susitinkant New 
Yorko ir Čikagos jauniams, senjo
rams ir pirmosioms komandoms. 
Įdomu ir vėl buvo pamatyti seniai 
nematytus sportinius veidus, 
džiaugtis kai mano draugo V. Saba
liausko sūnūs puikiai reprezentavo 
savo tėvo mėgstamiausią sporto ša
ką futbolą, žaidžiant už New Yorką. 
Smagu buvo matyti, kai jaunasis 
New Yorko vartininkas Labutis ne
padarė savo tėvui, buv. Kauno 
Vl-sios gimnazijos sportininkui gė
dos, sulaikant taip svarbų baudinį 
smūgį. Malonu buvo ir vėl sutikti 
mūsų didyjį sporto entuziastą Algį 
Daukšą ir daug, daug kitų. Sportinio 
priėmimo metu ’’Liths” klube ir kie
me prie skanių užkandžių ir bačkos 
alaus, keli šimtai sportininkų ir ve
teranų turėjo puikių prisiminimų 
popietę, susitinkant draugams net iš 
kelių pasaulio kontinentų.

Gyvenau ir pas savo prietelių ir 
buv. Australijos olimpinės koman
dos žaidėją St. Dargį. Daug bendrų 
sportinių išgyvenimų surišo mus ir 
jo vaišinguose namuose buvau kaip 
savas. Gaila man tik jo puikios žmo
nos Juditos. Telefonai skambėjo be

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

sustojimo. Ką gi galiu padaryti, kad 
tiek daug prietelių turiu čia. Nema
žiau gal kentėjo ir kita mano draugo 
L. Traškos žmona Gražina. Vis tie 
’’pavėlavimai”, vis tie užsibuvimai ir 
vedusius vyrus kartais padaro vien
gungiais. Bet ką gi gali daryt, kai 
draugai susitinka jau taip retai. Net 
ir mano senas prietelius buvęs aus- 
tralietis Jonas Ilčiukas, ’’meldėsi” už 
mano laimingą Čikagos apleidimą, 
kad ir jis galėtų vėl pradėt savo 
darbą.

Jau antroje olimpiadoje ir Aus
tralijoje man tenka susitikti ir pa
bendrauti su dr. A. Ramonu. Šį kar
tą aplankiau ir jo puikius namus to
limesniame Čikagos priemiestyje. 
Namai, tai kaip ir visų daktarų yra 
labai puikūs, tačiau visas vidaus iš- 
dekoravimas, daugybė senoviškų 
baldų, jų labai skoningas sustaty
mas jau priklauso jo puikiai žmonai 
Ingridai. Nors ji Australijos ir ne
mėgsta, visai jos net nemačiusi, nors 
ji ir yra ’’ultra patriotė amerikone”, 
tačiau mes po ilgokų draugiškų pa
sikalbėjimų, dažnai nuomonėms ski
riantis, vis tiek pasilikome geri 
prieteliai, kai prietelių daktarą tikiu 
pamatyti sekančioje olimpiadoje.

Labai malonu buvo atgaivinti pa
žintis ir su tautinės veiklos darbuo
tojais I. Andrišiūnu, ruošiančiu 
spaudai Lietuvos prisiminimų knygą 
ir žinomu Čikagos ’’auksinių rankų” 
veikėju P. Vėbra. Jo turima medžio 
išdirbinių dirbtuvė ir jo padaryti ne 
tik medžio, bet ir kitų medžiagų lie
tuviški darbai yra labai įdomūs ir 
nepaprastai vertingi. Be viso to jo 

sugautos lydekos, paruoštos jo žu
vininko prieteliaus K. Matučio yra 
kažkas nepaprasto.

Tikrai negalėčiau aprašyti tų visų 
įspūdžių, kuriuos patyriau Čikagoje. 
Jie niekuomet nebus mano pamiršti. 
Ypatingai noriu padėkot Tautinių 
Namų pirm, ir mano laikraščio ’’Dir
vos” leidėjų ’’Vilties” S-gos V-bos 
nariui J. Jurkūnui, ’’Baltijos” klubo 
pirm. J. Andriušiui, Taut. Namų ve
dėjui B. Kasakaičiui, mano kolegai 
’’Dirvoje” A. Juodvalkiui ir visiems 
Tautinių Namų bičiuliams už man 
padarytas išleistuves, kai ponios 
šeimininkės cepelinai tikrai negali 
prilygti jokiems kitiems, iki šiol pa
saulyje mano valgytiems. Tos kelios 
drauge praleistos paskutinės valan
dos Taut. Namuose, tie malonūs 
draugiški pašnekesiai, paliečiant 
daugelį ir ne eilinių mūsų lietuviškų 
klausimų, tas griausmingas draugų 
’’Ilgiausių Metų” man dar ilgai, ilgai 
skambės mano ausyse, visuomet 
primindamas, kad Čikaga visuomet 
ir visada liks ta pati Čikaga, mūsų 
laisvojo pasaulio lietuviškoji sostinė. 
Ačiū jums, čikagiškiai, už visa tai, 
ką taip su pasigėrėjimu pajutau pas 
jus, gi atsisveikinant noriu ir jus pa
kviesti ir atsilankyti į jums taip ma
žai žinomą ’’Kengūrų Žemę” Aus
traliją, kur, gal ir ne taip didingai, 
bet tikrai nuoširdžiai lietuviškai jpes 
priimsime ir jus, ir galėsime bent 
maža dalimi atsidėkoti už jūsų paro
dytas vaišes čia. Tat iki pasimatymo 
ir šį kartą jau apačioje žemės, Pietų 
Kryžiaus krašte - Australijoje.

Bus daugiau
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TAUTOS ŠVENTĖ

Namie ir svetur
TAUTOS ŠVENTĖ PERTHE

Tautos Šventės minėjimas įvyko 
rugsėjo 18 d. pas p.p. Valius Albury. 
Apyl. pirmininkas p. S. Valys pra
dėjo minėjimą pakviesdamas sugie
doti Tautos Himną, p. B. Gaidelienė 
skaitė paskaitą. Kai pirmininkas sa
vo trumpame žodyje padarė 
ekskursiją į praeitį, ji pabrėžė, kad 
mes visur ir visada laikytume save 
lietuviais, nes būti lietuviu nėra gė
da bet garbė. J. ir V. Gaidelytės pa
deklamavo po eilėraštį.

Po minėjimo sekė visuotinis narių 
susirinkimas. Apie apyl. valdybos 
veiklą pranešimą padarė pirm. S. 
Valys. Nors ir negausūs skaičiumi, 
tačiau veikloje neatsilikome nuo ki
tų bendruomenės vienetų. Priėjus 
prie valdybos rinkimų punkto susi
rinkimo pirmininkui p. D. Vildovui 
pasiūlius perrinkti buv. apylinkės 
valdybą sekančiai kadencijai, susi
rinkimas entuziastiškai tam pritarė, 
ir valdyba pasiliko ta pati. Kandida
tais dar buvo darinkti B. Gaidelienė 
ir S. Baliukevičius. Krašto Tarybos 
suvažiavime atstovauti apylinkę iš
rinkta p. B. Valienė.

Po susirinkimo sekė suneštinės 
vaišės, kurių metu kasininkas V. 
Makarevičius rinko aukas Mūsų 
Pastogei paremti. Nors ir negausūs 
skaičiumi tautiečiai šį kartą buvo la
bai dosnūs: kasininkas surinko 164 
dolerius. Ačiū jiems! Šiuo kartu tu
rėjome svečių iš toliau: p. Č. Žilins
kas iš Canberros ir p. Kazakaitis iš 
Brisbanės.

Šia proga norėčiau padėkoti p.p. 
Valiams už prieglaudą, o mūsų po
nioms už taip puikiai paruoštas vai
šes.

B.L.

PAVYKĘS ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS.

Po kiek laiko truputį apsnūdusios 
organizuotos ateitininkų veiklos 
Sydnejuje, vėl kyla naujos jėgos ir 
nauji entuziazmai. Rugsėjo 19 d. 
Alfonso ir Bronės Siidarų namuose 

įvyko antras, ypatingai gausus susi
rinkimas. Šia proga platų pranešimą 
iš ateitininkų veiklos Amerikoje, 
pademonstruodamas skaidrėmis ir 
juostomis, padarė čia iš Melbourne 
persikėlęs inž. Vytautas Juška. Vy
tautas Juška, nors tik septynias 
dienas praleido Amerikoje, spėjo 
užmegsti ryšį su Amerikos lietuvių 
jaunimu ir organizacijomis.

Vytautas šiuo metu eina atsakin
gas inžinieriaus pareigas Rothman 
firmoje Granvilleje, bet atrodo, kad 
jį labai vilioja ir antroji ’’Lietuva” 
Čikagoje, kur lietuvišką jaunimą dar 
skaičiuoja šimtais.

Sekanti ateitininkų sueiga vyks 
gamtoje spalio 4 d. pirmadienį (tai 
yra public holiday) prie Lane Cove 
upės, Lane Cove Park. Dalyvauja 
ateitininkai sendraugiai su šeimomis 
pasiimdami užkandžių. Kviečiami ir 
kiti buvę ateitininkai iš Lietuvos 
laikų jungtis į šią organizaciją išei
vijoje. Šiemet sueina jau 65 metai 
nuo ateitininkų sąjūdžio, kurį reikė
tų atitinkamai paminėti.

A. Kramilius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
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Rugsėjo 12 d. tautiečiai rinkosi St. 
Francis bažnyčion Tautos Šventės 
minėjimui. Tautiniais rūbais pasi
puošęs jaunimas lydėjo tautinę ir 
ramovėnų vėliavas. Pamoksle kape
lionas kun. J. Petrauskas priminė 
susirinkusiems jų kilmę ir su ja su
rištas pareigas. Pamaldos baigtos 
Tautos Himnu.

Po pietų 3 vai. gražus tautiečių 
būrys susirinko minėjimui Lieder- 
ville miesto salėje. Įnešus vėliavas 
apyl. p-kė 0. Liutikienė, atidaryda
ma minėjimą, kvietė visus daugiau 
prisidėti prie visuomeninio darbo. 
Paskaitą skaitė ramovėnų pirm. p. 
B. Steckis, kuris panagrinėjęs neto
limos praeities Lietuvos istoriją 
kvietė tautiečius į darnų tarpusavio 
sugyvenimą.

Programos pranešėja p. Pasče- 
kaitė skelbė atskirus programos 
punktus, kurie beveik išimtinai 
buvo atlikti jaunimo: Stribinskaitė 
skaitė eilėraštį, Stankevičius skaitė 
ištraukų iš Vytauto D. laikų ir taut, 
šokių grupė parodė savo miklumą. 
Pastebėtina, kad grupė pasipildo vis 
naujais šokėjais.

Akomponuojant p. Francui mūsų 
dainininkės p.p. Miliauskienė ir 
Repševičienė atliko duetu porą dai
nelių, po kurių, prisijungus jaunuo-

Pertho liet, jaunimas Tautos Šventės minėjime. Dainuoja A. Plučaitė, 
Dzemionaitė, Pasčekaitė, Stribinskaitė. Antroje eilėje Miliauskienė ir 
Repševičienė. Akomponuoja V. Francas.

Spaudoje
Solženicino 

perspėjimai Vakarų pasauliui nepa
liko tušti. Apie juos spauda plačiai 
rašė, bet greit ir nutilo. Vis tik va
kariečiuose rūpestis liko. Štai tokia 
organizacija kaip International Cul- 
turai Fondationkurios centras Lon
done ^sušaukė specialią konferenciją 
šituos klausimus padiskutuoti. Kon
ferencijoje dalyvavo visa eilė profe
sorių ir žymių politikų, kurie savo 
svarstymus atskiru raportu knyge
lės formoje ’’Solzhenitsyn’s Chal
lenge to the Western World, How 
Can We Respond?” Šį raportą gra
žiai pristato Europos Lietuvis, kurio 
ištraukomis čia ir pasinaudosime.

Solženicyno pasikalbėjimas praeitą pa
vasarį per Britų televiziją ir radiją turėjo 
atgarsio visame pasaulyje. Jo perspėjimą 
laisvajam pasauliui atpasakojo spauda,

Valdybos nariui
A.A.

BRONIUI KAUFELDUI
mirus, jo žmoną Johaną bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

lems, susidaręs moterų chorelis at
liko dar vieną dainelę.

Po programos apyl. p-kė p. O. 
Liutikienė padarė trumpą praneši
mą apie valdybos praeitų metų 
veiklą pabrėždama glaudų bendra
darbiavimą su įvairiomis kitų tauty
bių organizacijomis bei australų 
parlamentarais ir ministeriais. Ta 
prega pirmininkė kvietė išrinkti at
stovus į Krašto Tarybos suvažiavi
mą. Vienbalsiai buvo išrinkta, p.p.

. Miliauskas, Steckis. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Po oficialios dalies dar valandėlę 
pabendrauta prie suneštinių vaišių.

♦♦♦

World Freedom League rugsėjo 
11 d. surengtame baliuje Perthe lie
tuviai vyravo skaičiumi ir organi
zuotumu. Lietuviai savo tarpe turė
jo svečią Vak. Australijos imigraci
jos ministerį p. B. Grayden, kuris 
didelę vakaro dalį praleido bend
raudamas su lietuviais.

’’Žinutės” Nr. 15

pakartojo kitų kraštų radijas. Į tą perspė
jimą atkreipė dėmesį politiniai sluoksniai. 
Bet, praėjus keliems mėnesiams, tos dis
kusijos galėtų būti.užmirštos, jeigu neat
sirastų žmonių, kūriė klausia: kas daryti
na toliau?

Iniciatyvos ėmėsi Tarptautinis Kultūros 
Fondas (International Cultural Founda
tion), kurio centras yra Londone. Jis su
kvietė griųŠę universiteto profesorių, ko
munizmo: žinovų ir paprašė juos tą klau
simą padiskutuoti. Tam tikslui buvo susi
rinkusi apvaliojo stalo konferencija, ku
rioje dalyvavo: Oxfondo u-to prof. Agnes 
Headlam-Morley, Bolonijos u-to (Italija) 
dr. Roberto Toniati, Bradfordo u-to dr. 
Aleksandras Štromas, filosofas dr. R. 
Webster, I. C. F. pirmininkas Dennis Or
me ir keli kiti politiniai veikėjai. Po išsa
mių diskusijų jie paruošė pareiškimą, ku
ris dabar yra atspausdintas knygelėje: 
,.Solzhenitsyn*s Challenge to the Western 
World, How can we respond?“

Kėliomis ištraukomis iš sovietų lyderių 
pasisakymų knygelėje parodoma, kad nuo 
pat 1917 metų sovietai nuolat kovojo su 
kapitalistiniu pasauliu, kaip jie vadina 
Vakarų demokratijas. Nuo 1945 metų ta 
kova perėjo skirtingas fazes: šaltąjį karą, 
taikingą sambūvį ir, pagaliau, dabartinį 
„atoslūgį“, ar įtempimo mažinimą — de- 
tentę. Tačiau, kaip pats Brežnevas yra pa
sakęs, neatsižvelgiant į atoslūgius, ideolo
ginė kova tarp dviejų socialinių santvar
kų negali būti sulėtinta. Atvirkščiai, kaip 
Maskva nuolat kartoja, ji turi būti sustip
rinta.

Vakarai, pasisakydami už atoslūgį, vi
suomet liko’ pasyvūs ideologinės kovos at
žvilgiu. Net geriausiais laikais demokrati
nis pasaulis stengėsi tiktai sulaikyti’ ag-

AUKOS TAUTOS FONDUI

’’Laisvės Lietuvai” šūkio aidai te
beskamba Adelaidės lietuvių ausyse 
ir širdyse. Išvežtųjų minėjimo ir 
Tautos Šventės dienomis adelaidiš- 
kiai suaukojo Tautos Fondui $ 
391.30. Stambesnė 50 dol. auka gau
ta iš A. ir J. Gudelių (per p. Reiso- 
nienę). Po 15 dol. aukojo: J. Karia ir 
P. Pusdešris. Po 10 dol. - K. Ka
minskas, K. Pocius, P. Smolskis, A. 
Stakaitis ir St. Urnevičius. Po 7 dol. 
- B. ir A. Budriai, L ir V. Vosyliai. Po 
6 dol. L. Pakalnis. Po 5 dol.: St. ir J. 
Bardauskai, B. Mockūnienė, J. Sa
dauskas, H. Vilkas ir dar vienas 
tautietis, kurio pavardės neišskai- 
tėm. Kiti aukojo mažesnėmis sumo
mis. Ačiū visiems. Visi pinigai per
siųsti Tautos Fondo vadovybei.

T. Fondo Atstovybė Adelaidėje

Paraginkit savo pa* 
žĮstamus užsiprenu- 
meruoti

MVSVPASTOCI

resiją. Bet ar ta politinė linija gali užtik
rinti taiką?

Pagal konferencijos dalyvių nuomonę, 
Vakarai privalo imtis tokios strategijos, 
kuri ne tik sulaikytų komunizmo plitimą, 
bet žengiu kiek toliau. Kitais žodžiais ta
riant, Vakarai privalo pasauliniu mastu ir 
veiksmingai remti kovojančius dėl laisvės, 
kovoti dėl žmogaus sąžinės laisvės, ne
bijoti kelti laisvės klausimo.

Tik tokia politinė linija būtų gyveni- 
miSka. Turint galvoje, kad žmogaus tei
sės ir laisvas žmonių bei idėjų keliavimas 
yra vienintelė patikima garantija, kuri 
užtikrintų tarptautinių sutarčių vykdymą, 
asmens laisvės klausimas tampa ir paties 
atoslūgio tęstinumo pagrindu. „Žmogaus 
teisės ir tarptautinis saugumas yra neat
skiriamos problemos“, — sakoma pareiš
kime.

Tokiai politinei linijai vykdyti reikia 
sąžiningumo ir privalu atsisakyti dvilypių 
standartų. Gana veidmainysčių. Vakarai 
privalo reikalauti tokių pat žmogaus tei
sių tautoms Sov. Sąjungoje, kaip vadina, 
mieji „pažangieji“ reikalauja Čilei, Ispa
nijai ar Pietų Afrikai, nutylėdami apie 
Sov. Sąjungą. Faktinai Vakarai turėtų 
reikalauti, kad Sov. Sąjungoje tas būtų 
įgyvendinta pirmoje eilėje. Visos diktatū
ros yra biaurios, bet Sov. Sąjunga yra vie
nintelė pasaulinio masto diktatūra, kuri 
sudaro grėsmę kiekvieno vyro 
laisvei visame pasaulyje.

Nereikia baimintis dėl tokių 
mų. Jie jokiu būdu nekliudo 
jei tas žodis yra teisingai suprantamas 
Jei Sov. Sąjungai atoslūgis nekliudo ska. 
tinti klasių kovą nekomunistiniuose kraš
tuose, tai Vakarams jis neprivalo kliudyti 
kovoti dėl laisvės komunistų valdomuose 
kraštuose. Vakarai turi remti disidentų 
reikalavimus dėl žmogaus teisių ir įvairių 
tautų aspiracijų. Helsinkyje Sov. Sąjunga 
bent formaliai sutiko įgyvendinti Žmogaus 
teisių deklaraciją. Tas įsipareigojimas pri
valo būti vykdamas, jei norima siekti 
tarptautinio saugumo.

Konferencijos dalyviai padarė išvadą, 
kad prieš Sovietų totalitarinę santvarką 
turi būti vykdoma moralinė ofenzyva. 
Sov. Sąjunga išleidžia milžiniškas sumas 
komunistinei propagandai. Moralinei ko
vai už žmogaus laisvę Vakarai taip pat 
turi paskirti kreditus. Tokios išlaidos yra 
tiek pat reikalingos, kaip ir ginklavimasis. 
Bet jei nebus praidėta moralinė kova, tai 
ginklavimosi išlaidams nebus galo. Tik ta
da nereikės išleisti pinigų ginklams ir su
lauksime tikros taikos, kada sėkmingai 
apginsime laisvės ir teisingumo principus. 
Solženicynas yra pasakęs, kad saugumas 
ir pasaulio taika priklauso nuo to, ar su
gebėsime pastatyti dvasines vertybes 
aukščiau už egoizmą.

ir moters

reikalavi- 
atoslūgiui,
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LIETUVIAI - ESTAI 5:1

Varžybose dėl pabaltiečių šach
matų pereinamosios taurės lietuviai 
laimėjo prieš estus 5:1 santykiu. 
Žaidėjai pagal lentų eilę: prof A. 
Kabaila, V. Patašius, J. Jančius, V. 
Augustinavičius, P. Grosas ir A. Gi- 
niūnas.

Pabaltiečių metinės varžybos 
pradėtos 1956 m. ir be pertraukos 
vyksta kasmet. Estų komandoje 
šiais metais žaidė jaunuolis, kuris 
dar nebuvo gimęs pradedant pabal
tiečių šachmatininkų varžybas. Gal 
skaitytojams bus įdomu prisiminti 
mūsų pirmosios šachmatų komandos 
prieš estus sąstatą: V. Patašius, V.

ITALIŠKAS SALAMI
Rašo Kukutis

Aš, kaip ir daugelis Australijoje 
gyvenančių tautiečių, esu nesava- 
noris ’’Gimtojo Krašto” vartytojas. 
Vienas - kitas pasigiria, kad šiokią 
rašliavą radęs pašto dėžutėje, ją 
tuojau pat nudeleguoja į šiukšlių 
dėžę. Patrijotiškai ir australiškai 
tariant - ’’Good on you, Charlie!” Ki
ti, kiek yra tekę matyti, tą patį pa
daro su ’’Mūsų Pastoge” ir ’’Tėviš
kės Aidais”, šiuos atydžiai ir netaip 
jau atydžiai perskaitę. Ir aš, turbūt, 
priklausau tai keistuolių grupei, ku
riems į lietuvišką spausdintą žodį, 
taip sakyti, suvynioti silkę būtų di
delis griekas. Todėl veik kiekviena
me stalčiuje, spintoje ar šiaip kur 
ramesnėje vietelėje guli pundelis 
australiškai lietuviškos spaudos. 
Tuomi pačiu prisipažįstu pavartąs ir 
"Gimtąjį Kraštą”. Čia, kaip aklai 
vištai grūdas, kartais pasitaiko 
straipsnelis pasiskaitymui, vienok, 
kaip be abejo sutiks visi kiti nesava
noriški to laikraščio skaitytojai ir 
neskaitytojai, jau tik paėmęs gautą 
numerį į rankas, aiškiai žinai ką rasi 
viduje. T.y. amžiną Maskvos dievų 
ir savųjų dievukų liaupsinimą, pus
lapius ir puslapius (niekuomet neiš
sipildančių) penkmečio planų, viso
keriopo gerbūvio savi girias ir, be 
abejo, nuopeiką išeivijai. Pagal įsta
tymą ir geležinį mastą, išeivijos 
veiksniai nepasigailimi žinomų ir 
girdėtų komunistinių epitetų, o kur 
pritrūkstama senų, tai tuojau pat 
nukalami nauji. Du tokie atmintin 
istrigę žodžiai būtų "rašliava” ir 
"rašeivos”.

Žinodami iš kur tas laikraštis 
ateina ir ko juo siekiama, visą ten 
telpančią demagogiją priimame už 
gryną pinigą - t.y. demagogiją. Ir ar 
nesistebėtume, kad štai vieną dieną 
(arba viename numeryje!) staiga 
pamatytume nukrypimą nuo Mas
kvos ir partijos linijos ir jų skelbia
mos ideologijos??? Bet tai, kaip ir 
savo ausis be veidrodžio, dar ilgai 
nematysime. Nebent suvalgius kokį 
galą itališkos salami (kuri, kaip kiti 
tvirtina, daroma iš asilienos?) staiga 
pradėtų dygti mūsų auselės... O ir 
tai - matysime tik savo ausis!..

Vienu žodžiu, pagal lietuvišką po
sakį - ’’Sulig Jurgį ir kepurė”. Ir taip 
jau pasaulyje randame, kad kiek
vienas Jurgis laikosi savo kepurės, o 
kiekvienas laikraštis savo linijos. 
Prisiminkime laisvosios Lietuvos 
"Lietuvos Aidą”, ’’Lietuvos Žinias” 
ir ”XX-ji Amžių”. Kiekvienas iš jų 
laikėsi savo parako, savo muškieto 
ir jeigu pokštelėdavo į kito laikraš
čio kiemą, kągi - pokštelėdavo, bet 
niekuomet savos bardankos nenu- 

Koženiauskas (miręs), I. Venclovas, 
J. Masčinskas, A. Dargužis ir V. 
Raštutis. Sąžiningai per 20 metų du 
šachmatininkai V. Patašius ir I. 
Venclovas atstovavo lietuvius. V. 
Koženiauskas buvo vienas iš inicia
torių organizuojant šachmatų veiklą 
Sydnejuje. J. Masčinskas padėdavo 
retkarčiais. A. Dargužis išvyko į 
Ameriką, gi V. Raštutis pasitraukęs 
iš lietuvių tarpo.

LIETUVIAI - LATVIAI 4:2

Latviai turėjo savo geriausią sąs
tatą, bet negalėjo atsilaikyti prieš 
mūsų šachmatininkus nežiūrint, kad 
mūsų tarpe nebuvo prof. A. Kabai- 
los ir J. Dambrausko. Lietuvių ko
mandoje žaidė ir taškus laimėjo: V. 
Patašius 1, Dr. I. Venclovas 1, J. 
Jenčius V2, V. Augustinavičius V2, 
P. Grosas 1, J. Karpavičius 0.

Nugalėję estus ir latvius laimėjo
me 1976 m. pabaltiečių pereinamąją 
taurę, vadinam ą "Baltic Cup”.

V. Augustinavičius

Kreipdavo prieš save ir prieš tai, už 
ką jie propagavo. Taip tad paskuti
niais laisvės metais tarnaudamas 
pašte aiškiai galėjai nujausti, ką vė
liau patvirtino tolimesnė gyvenimo 
eiga, kad į namus nuneštas ’’Lietu
vos Aidas” buvo skaitomas dešinių
jų, ’’Lietuvos Žinios” - kairiųjų ir 
”XX-tasis Amžius” - katalikiškųjų 
požiūrių žmonių. Tie. kurie skaitė 
visus tris, būtų, turbūt, vadintini li
beralais.

Australijoje išlaikome du laikraš
čius. Viėnašlj’ėndruomeniškas, kitas 
- katalikiškas, o bendrai - abu lietu
viški. Sakykime, skaitai ’’Mūsų Pas
togę”. Gauni naują numerį. Nebūti
nai, kad randi visa tai, kas tik tau 
patinka, nes bendruomenėje yra vi
sokių žmonių. Tuo būdu vienaš rau
kosi, kitas pyksta, trečias tik šypso
si, o ketvirtas - juokiasi, du barasi 
raudami viens kitam barzdas, du 
tiktai klausosi. Ir kai viename laik
raštyje, (nebūtinai tame pačiame 
numeryje) pasiskaitai ką sako Pet
ras ir ką sako Jonas, tai savo nuo
monę susidarai pats kuriam tikėti, o 
kuriam nelabai arba net iš viso ne. 
Nebūtina net vadinamąjį vedamąjį 
skaityti, o nors ir čia karts nuo karto 
aiškiai pabrėžiama bendruomeniš
kumo linija. Ir kas galėtų pasakyti 
kitaip, jeigu ne retame numeryje 
randama kritikos Krašto Valdybos, 
pačios Bendruomenės, bendruome
nės - visuomenės ir netgi paties re
daktoriaus adresu.

Pamėginkite tamstos aštresniu 
žodžiu pakritikuoti Australijos Lie
tuvių Katalikų Federaciją, jos Val
dybą ir redaktorių ’’Tėviškės Ai
duose". O tuo labiau Vatikaną, kata
liką ar kunigą?.. Garantuotai ir nea
bejotinai, kad šiame laikraštyje jūs 
tokią kritiką matysite tiek, kiek 
savo ausis be veidrodžio. Ir, žinia, 
visiškai suprantamas reikalas - laik
raštis laiko katalikišką liniją, o kai 
katalikiškame pasaulyje vyrauja ar
timo meilė, taika ir ramybė, tai tik 
to ir tikiesi, jau tik laikraštį į rankas 
paėmęs...

Prisipažintinai - nesu nuolatinis 
"Tėviškės Aidų” skaitytojas. Ir 
jeigu pagal nepatrijotišką, bet aus
trališką, posakį - ’’Shame on you, 
Charlie!”, tai ką jau - ’’Shame”. Pa
siskaitau tai, kai kartais pavyksta 
užklupti kaimyną pakeliui į "inceni- 
ratorių” su pundeliu lietuviškos 
spaudos. Tokiu būdu, visiškai nese
niai, pavyko nuo amžinosios pražū
ties išgelbėti ’’Tėviškės Aidų” š.m. 
33-jį numerį. ”Ką tu, broleli, pasa
kysi, - galvojau pats sau, - kaimynas 
išsaugojo jau muziejinės vertės sie-

SPORTAS MELBOURNE

KREPŠINIS
Semi finai
VILKAS—LAWSONS 36:47

Melbourniškis Vilkas, pagarsėjęs 
savo laimėjimais, pateko į pusfina
lines žaidynes.

Prasidėjus žaidimui mūsiškiai ge
rai žaidė, bet antrame puslaikyje, 
priešininkui santykį išlyginus, pra
sidėjo kietos žaidynės. Mūsiškiai, 
gavę baudų, apleido aikštę taip ir 
pralaimėjo.

Taškus pelnė: G. Brazdžionis 10, 
Vadis 8, A. Verbyla 6, A. Petraitis 8, 
treneris V. Soha 4, E. Bužinskas 0.

kiantį "Lietuvos Keliu” numerį!”. Ir 
ar tai nebuvo nusivylimas, maišytas 
su išgąsčiu, kai pasitikrinus laikraš
čio pavadinimą, leidėją ir visą kitą, 
teko sutikti, kad rankose laikau ka
talikišką laikraštį? ”Na, kągi, reikia 
ieškoti...naujos linijos, turbūt?", - 
galvoju. Užsidėjau akinius ir kibau į 
"Ištesėti” žodžius. Taip sakyti, nors 
redaktorius ką nors pasakys, liniją 
parodys.

Taigi ir rodo: - Juk galiausia už 
visaką turime mylėti tiesą, bet 
drauge mylėti ir artimą kaip save 
patį”. Ir jeigu ’’Tėviškės Aidų” re
dakcinėje komisijoje, redakcijoje ir 
A.L.K.F. Valdyboje artimas myli
mas tik taip ir skelbiama tik tokia 
tiesa, tai gal geriau, kad jie manęs ir 
nemylėtų ir man tiesos nesakytų. O 
jeigu tasai geras geros valios žmo
gus tikrai įšėjo iš savęs ir yra pake
liui į artimą, tuo labiau mane, tai aš, 
vyručiai, į kalnus, ir ’’Sudie!” Nega
lėjau atsistebėti, negalėjau atsiste
bėti!

Nesuprantu,ką tas žmogelis su
valgė! Nerimta, turbūt, būtų kaltinti 
anąjį itališką salami, bet su juomi

» Musų Pastogė dėkoja
[i Mūsų Pastogės spaudos balius sėkmingai praėjo palikdamas gražiau- 
u šių įspūdžių. Prie šio baliaus sėkmingo paruošimo ir pravedimo prisidėjo 
[1 visa eilė žmonių, kuriems norime išreikšti gilią ir nuoširdžią padėką.
ll Šių metų spaudos baliaus loterija buvo viena iš turtingiausių. Ačiū 
H mieliems fantų aukotojams, kurie praturtino loteriją ir tuo pačiu pakėlė 
■1 spaudos baliaus prestižą: už meno kūrinius menininkams - Evai Kubbos, 
| Vidai Kabailienei, Adomui Vingiui Melbourne, Aurimui Dumčiui Adelai- 
1 dėje, Leonui Urbonui ir Stasiui Montvidui; dovanojusiems kitus fantus - 
i Broniui Stašioniui už Mykolo Angelo skulptūros ’’Dovydo” repliką, Vytui 
j Jasulaičiui už kambarinę lempą, Algiui Druskiniui už stalinę lempą, Vac- 
| lovui Šliogeriui už operos bilietus, Aldonai Jablonskienei už lietuvišką 
] lėlę, poniai Amber už puikų orchidėjų kerą, Mykolui Zakarui už keptą 
3 ’’spaudos antį”.
1 Dėkingi esame už baliaus programą - Dr. G. Kazokienei už programos 
į suorganizavimą, Gražinai Zigaitytei už dainas, Helen Laurinaitienei už 
1 akomponavimą ir taip pat prisidėjusiems prie šios dalies Algiui Lauri- 
5 naičiui ir Dariui Gečauskui; dėkui programoje šokusiems fantastinį šokį 
I Romai ir Violetai Maskvytytėms ir Rimui Milašui.
j Taip pat gili padėka p. L. Stašionienei už tradicines spaudos baliaus 

1] orchidėjas ir jų pardavėjoms Gintai ir Vidai Viliūnaitėms. Orchidėjos 
prisidėjo prie baliaus iškilmingumo ir jos pasidarė tarsi Mūsų Pastogės 
spaudos baliaus emblema.

Lygiai nuoširdžią padėką reiškiame ir p. Viktorui Šliteriui už puikią 
reklamą per Ethnic Australia radiją.
Baliuje laumės praturtino visų nuotaiką savo burtais ir pranašavimais: 

ačiū Vidai ir Gintai Viliūnaitėms, Romai ir Violetai Maksvytytėms, Lai
mai Barkutei.

Nuoširdi padėka ir baliaus loterijos bilietų platintojams: p.p. I. Daniš- 
kevičienei, A. Mikutavičienei, J. Kustienei, O. Meiliūnienei, Zubrickie- 
nei, P. Antanaičiui ir J. Zubrickui. Ačiū už tarnybą prie durų kontroliuo
jant bilietus p.p. Daniškevičiui ir Šatkauskui. Speciali padėka Jonui Zub- 

’ rickui, kuris ne tik talkino prie bilietų, bet platino loterijos bilietus ir 
J grojo akordeonu visiems svečiams šokant ’’tautinius šokius" baliui bai- 
N giantis.
JI Malonu pastebėti, kad jau neskaitant adelaidiškių aukų per p. Vladą 
į Dumčių (žiūr. pranešimą M.P. praeitame numery) visa eilė tautiečių ba- 

' liaus proga dar prisiuntė aukų: V. Doniela 6 dol., A. Jakštas 15 dol., R.
Daukus (Canberra) 10 dol., V.J. Harris 24 dol., V. Šliteris 20 dol., V. Sim-

' niškis 25 dol., J. Viliūnienė 20 dol., O. Baužienė 10 dol., V. Narušienė 5 
dol. Visiems nuoširdus ačiū.

i Ypač dėkingi visiems gausiems spaudos baliaus svečiams, kurie paro
dė palankumo Mūsų Pastogei atsilankydami ir tuo ją paremdami. Tiki
mės, kad mielų svečių neapvylėme ir drauge atsiprašome, jei ir pasitaikė 
kokių techniškų nesklandumų. Ačiū ir iki pasimatymo kitame Mūsų

i Pastogės spaudos baliuje!
■ Mūsų Pastogės redaktorius ir

Administracija 
ji
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’’Varpo” sporto klubo linksmava- 

karis, įvykęs rugsėjo 25 d. lietuvių 
namuose, laikytinas pasisekusiu.

Nors nebuvo tiek daug svečių, 
kaip paprastai pas sportininkus bū
davo, gal apie tai mažai spaudoje 
buvo skelbta, bet nuotaika visų 
linksma, nes orkestras puikiai grojo, 
o jaunimas ir senimas poromis su
kosi be pertraukos.

Varpo sporto klubo vardu svečius 
pasveikino klubo pirmininkas p. Ra
gauskas, o loterijos laiminguosius 
bilietus ištraukti buvo pakviestas il
gametis klubo narys J. Červinskas.

Šaltus užkandžius ir skanią šiltą 
vakarienę paruošė sporto klubo šei
mininkės, ir stalus aptarnavo pačios 
sportininkės.

A.G.

blogai. Bus tikriausiai tos "Sukak
tuvinės Piliulės" pakenkusios - kalba 
"Gimtojo Krašto” leksikonu, naudo
ja žodžius apie kuriuos neturi jokio 
supratimo, ginčijasi patsai su savimi 
ir karo mokslo nematęs nutuokia 
apie artileriją, o šaudo į savo langus. 
Ak sakau, ak sakau! Štai viename 
sakinyje išmeta Vatikaną iš Lietu
vos Bažnyčios sukakties, kitame 
tvoja Kun. J. Petrauskui, trečiame 
pyksta už kunigų "peckeliojimą”, 
ketvirtame pats pripažįsta, kad ir 
Vatikanas padaro klaidų (nes ir ten 
yra tik žmonės), penktame patvarko 
Krašto Valdybą (nes ten, turbūt, ne 
žmonės?) ir galų gale, į tokią pasilei
dusią ir ateistinę bendruomenę, am
žinais Bendruomenės nariais įrašo 
katalikus ir kunigus...Jūs jį tikrai 
gelbėkite!
Ne! Aš daugiau salami nė į burną!
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PRANEŠIMAS

i

GEELONG
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Pranešimai

Spalio 17 d., sekmadienį, 3 vai. 
Geelongo Liet. Bendruomenės 
Namuose įvyks Geelongo apylinkės 
visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo tikslas išrinkti tris 
atstovus, kurie įeis į naują ALB 
Krašto Tarybą.

Po susirinkimo p. J. Normanto 
paskaita tema ’’Geras lietuvis”.

Be to dar primename ir prašome 
atlikti savo pareigą, kas jos dar nėra 
atlikęs - susimokėti solidarumo mo
kestį už šiuos metus.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

MELBOURNE
BENDRUOMENĖS

SUSIRINKIMAS į

Spalio 10 d., sekmadienį, 3 vai. ft 
Lietuvių Namuose šaukiamas A.L. ft 
B-nės Melbourne Apylinkės susirin- ft 
kimas. į

Susirinkimo tikslas: išrinkti g 
Krašto Tarybos narius, kurie atsto- E 
vaus Melbourne lietuvius Krašto K 
Tarybos suvažiavime gruodžio 28-30 ft 
d.d. Melbourne per Lietuvių Dienas, ft

Pagal Krašto Tarybos raštą šiais ft 
metais Melbourne mes renkame 14 ft 
atstovų.
PRANEŠIMAS

O;.., "■

K ■ 

*

Geelongo Lietuvių Sąjungos narių 
- metinis visuotinis susirinkimas 

įvyks spalio 16 d. 7 vai. vak. Lietu
vių Namuose tokia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo pirmininko ir sek

retoriaus kvietimas;
3. Mandatų Komisijos rinkimai;
4. Pranešimai: a) Sąjungos pir

mininko, b) sąjungos kasininko, c) 
revizijos komisijos.

5. Pranešimų diskutavimas ir me
tinės apyskaitos tvirtinimas.

6. Valdomųjų organų rinkimai: a) 
pirmininko, b) vicepirmininko ir vi
cepirmininkės moterų reik., c) sek
retoriaus, d) kasininko ir dviejų 
kandidatų į valdybą, e) revizijos ko
misijos iš 3 narių ir 2 kandidatų.

7. Klausimai ir sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus narius ir rėmėjus 

skaitlingai dalyvauti, bet, nesusi
rinkus pilnam narių kvorumui, su
sirinkimas įvyks paskelbtu laiku 
prisilaikant G.L.S. įstatų.

Po susirinkimo tradicinė sunešti
nė kavutė ir skaidrių rodymas iš 
p-lės A. Medelytės kelionės po pa
saulį.

Leidimas gėrimams gautas, o pa
sišokimas vyks prie lietuviškų 
plokštelių muzikos.

Geelongo lietuvių 
Sąjungos Valdyba

Spalio 9 d. vakaro programoje 
’’FREDERICK” 

Patrauklus dainininkas

Trio1

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama -10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite!

| SYDNEJAUS LIETIMŲ KLUBAS
18-18 Eaat Terrace, Bankstown. Tel: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

FILMAI LIETUVIŲ KLUBE: 
-Spalio 6 d., trečiadienį, 7.30 vai.

BEDROOM MAZURKA (R) 
Vieno jnokytojo meilės istorija.

Rodoma tik subrendusiems (R)
Mūsų mirusių atminimui buvo j 

siunčiami gėlių vainikai. Melb. Soc. j 
Globos Moterų D-jos valdybos po- | 
sėdyje nutarta aukoti vietoj gėlių I 
mirusiųjų atminimui 10 dol. Austrą-1 
lijos Liet. Fondui.

Soc. Globos Moterų D-ja 
Melbourne

SKAUTŲ GEGUŽINĖ

Spalio 17 d. skautų žemėje Ingle- ft 
burne Aušros tuntas organizuoja ft 
gegužinę, į kurią maloniai kviečia S 
visus Sydnejaus ir apylinkių lietu- S 
vius. Pradžia 10 vai. ryto. Numato- 3 
ma: 11 vai. Tunto sueiga, 1 vai. pie- S 
tūs, po pietų pamaldos. Toliau muzi- ft 
ka, šokiai, žaidimai ir vyresniųjų su ft 
jaunimu pabendravimas. Maistas ir ft 
gėrimai vietoje. ft

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkL 4-12 vai., šešt. 
val.,sekm. 12.30 iki 11 vai.

2-1

ŠOKIAI grojant “Golden 
kapelai: 
Šeštadieniais 8 -12 vai. 
Sekmadieniais 6 - 8 vai.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 vai. vak., šešt. 6 
-10 vai. vak.
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė.

Aušros Tuntas spalio 17 d. skautų žemėje Ingleburne organizuoja 
nepaprastą

»-■

VIETOJ 
90 GĖLIŲ

su žaidynėmis, muzika, šokiais ir paąivaišinimais. Pradžia 10 vai. ryto.
Visi maloniai kviečiami gausiai dalyvauti, pabendrauti su jaunimu ir 

pasidžiaugti miško aplinka.

Pagerbdami velionį a.a. Petrą 
Pilką, vietoje gėlių p.p. D. ir S. 
Skoruliai Mūsų Pastogei skyrė 10 
dolerių.

Pagerbdamas velionį B. Kaufeldą 
vietoje gėlių p. J. Černiauskas Mūsų 
Pastogei aukojo 7 dol.

SYDNEY
PRANEŠIMAS.

&

„r

Spalio mėn. 10 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių Klubo patalpose 
įvyks A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Visuotinis susirinkimas.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Praėjusio Visuotinio 

susirinkimo protokolo skaitymas.
5. A.L.B. Krašto Tarybos atstovų 

rinkimai.
6. Apylinkės Valdybos pranešimai
7. Apylinkės Kontrolės Komisijos 

pranešimas.
8. Apylinkės Garbės Teismo pra

nešimas.
9. Sydnejuje veikiančių organiza

cijų pranešimai.
10. Krašto V-bos nario jaunimo 

reikalams pranešimas.
11. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus lietuvius susirin

kime dalyvauti.
A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 

Valdyba.

____________

PAIEŠKOJIMAS

Paieškoma Česė Šlapkauskaitė, 
su kuria norėtų susirašinėti pusbro
lis iš Lietuvos, rašykite: D. Matulai
tis, Buxton Str., Ascot, Queensland 
4007.

r

Informacija
SVARBUS PRANEŠIMAS

Norime pranešti Sydnejaus lietu
viams, kad Sydnejaus Lietuvių Klu
bas Bankstowne turi atskirą namą 
šalia klubo, kurį perduoda Sydne- 
jaus lietuvių jaunimui. Šiame name 
norime įrengti jaunimo centrą. Be 
to, ir kitos organizacijos galės nau
dotis šiomis patalpomis.

Ateityje šiame name norime 
įrengti nors mažą lietuvišką muzie
jų-

Šiems visiems reikalams aptarti 
Lietuvių Klubo mažojoje salėje 
kviečiamas visų organizacijų ir visų 
Sydnejaus lietuvių susirinkimas.

Susirinkimas įvyks spalio 24 d. . 
vai., sekmadienį. Susirinkimo metu 
bus išrinkta valdyba, kuri su klubo 
pagalba tvarkys ir rūpinsis busi
muoju jaunimo centru. Laukiame 
visų su naujomis idėjomis ir pata
rimais.

Pradinį informalų komitetą 
sudaro R. Badauskas, R. Bukevičius 
ir G. Sauka.

Laikinojo Komiteto vardu 
R. Badauskas

BRISBANIEČIŲ DĖMESIUI

Dr. A. Mauragis, Australijos Ra
jono vadas, spalio 10 d. dalyvaus 
Brisbanėje Tautos Šventės minėji
me, kur skaitys paskaitą ir ta proga 
demonstruos filmą iš skautų 25-čio 
jubiliejinės stovyklos, įvykusios 

ingleburne. Viešėdamas Brisbanėje 
jis norės susitikti su vietos skautais 
ir jų vadovais.
SVARBU STUDENTAMS

Metinis Sydnejaus lietuvių stu- 

10 d., sekmadienį, 4 vai. Sydnejaus 
Liet. Klube. Maloniai kviečiami visi 
lietuviai aukštųjų mokyklų studen
tai. Nuoširdžiai prašomi tėvai savo 
vaikams - studentams priminti, jei
gu jie kartais šio kvietimo patys ne
būtų perskaitė.

PAREIŠKIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 34 buvo pas

kelbta korespondencija iš Pertho 
(W.A.) apie p.p. Stribinskų, neseniai 
viešėjusių Lietuvoje, tenai patirtus 
išgyvenimus.

Protestuodamas dėl tokios infor
macijos, Pertho lietuvis p. Viktoras 
Stirbinskis savo laiške redakcijai 
teigia, kad toje korespondencijoje 
apie jį buvo rašoma, tik neteisingai 
parašyta pavarde, kad jis pats vie
šėjęs Lietuvoje ir nieko panašaus, 
kaip kad toje korespondencijoje ra
šyta, visai nebuvę: jis ir jo šeima 
Lietuvoje buvę ypatingai gražiai 
priimti ir nuoširdžiai globojami.

Remdamiesi p. V. Stirbinskio pa
reiškimu Mūsų Pastogės Nr. 34 
skelbtą korespondenciją atšaukiame 
kaip netikslią ir dėl to atsiprašome 
paliestuosius asmenis.

M.P. Red.

Pagerbdami a.a. Petrą Pilką vie
toje gėlių Austr. Liet. Fondui 10 do
lerių aukojo B. ir M. Gailiūnai.

Pagerbiant a.a. B. Kaufeldą vie
toje gėlių Australijos Liet. Fondui 
aukojo: B. ir M. Gailiūnai 10 dol., 
Ladienė 5 dol., S.K. Pociai 5 dol., P. 
Sakalauskas 10 dol., D. Martin 10 
dol.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis 
Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Redaktorius V .Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, A.Relsgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown,N.S.W. 2200;
Tel. 7098395
Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams

6 mėn. 
Užsieny metams 
Oro paštu užsieny 
Atskiras numeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų tarinį 
neatsakoma.

$15.00 
$ 8.00 
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